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Abstract 
 
This study describes what impact activity within Wifstas, Matfors, Grönstas and Nolbys water 
protection areas have on the quality of the drinking water. It considers the use of the area, 
environmentally dangerous activities in the past and present, the geology’s part, what harm 
hydroelectric power dams may cause if they break and how climate change might affect the area in 
the future. It also takes into consideration activities outside the water protection areas which might 
have a suspected impact on the water quality. The results of the study are that pollution from 
infrastructure such as roads, or wastewater from treatment plants may cause occasional 
contamination of the drinking water, foremost due to flooding. Substances in the ground which are 
originating from agriculture, forestry and environmentally dangerous activities in the past and 
present, may diffuse into the surface water or ground water with a possible negative effect on the 
drinking water today or in the future. The largest threats to the water quality is in case of an 
accident with petroleum products from traffic or hydroelectric power dams. In a case of a dam 
breakage in Bergeforsen the water supply from Wifstas water source would decrease dramatically. 
The climate change might cause a change of use of the ground area in the future. 
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Sammanfattning 

 
I stora delar av världen är sötvatten en bristvara, men i Sverige har vi stora tillgångar i förhållande 
till folkmängd. Sundsvall och Timrå har förutom stora tillgångar även god kvalité på sitt 
dricksvatten. Då de kan försörja många fler än de i dagsläget gör med dricksvatten, är frågan om 
ett ytterligare skydd i form av en riksintresseklassning kan vara aktuellt? Länsstyrelsen i 
Västernorrland ska till Havs och vattenmyndigheten lämna ett förslag om att riksintresseklassa 
Sundsvalls och Timrås vattenförsörjning. Förslaget gäller Wifstas, Matfors, Grönstas och Nolbys 
brunnsområden med dess vattenskyddsområden som influensområden. 
 
Syftet med den här rapporten är att klargöra vilka faktorer som skulle kunna försvåra bevarandet 
av områdena ur vattenförsörjningssynpunkt. Vad som tas i åtanke är hur miljöfarlig verksamhet, 
förorenade områden, geologi, klimatförändringar, trafik, andra riksintressen i området och 
markanvändning kan påverka vattenkvalitén, i nuläget och i framtiden. 
 
För att få svar på vad som skulle kunna försvåra bevarandet av område gjordes en områdesanalys 
med hjälp av främst länsstyrelsen i Västerorrlands web-GIS. Även vattentäkternas tekniska 
beskrivningar har använts samt kontakt med berörda kommuner och MittSverige Vatten. 
 
Resultatet av områdesanalysen visar att diffus påverkan kan finnas från dagvatten, trafik, 
förorenade områden, markanvändning i form av jordbruk och skogsbruk samt avloppsreningsverk 
och enskilda avlopp.  
 
Risker finns också i samband med översvämningar då reningsverk kan slås ut och brädda orenat 
vatten. Erosion av strandkanten med ras som följd kan ske och sulfidjordar hamna i vattnet med 
en försurande effekt på vattenmiljön. Ras vid ett förorenat område kan också kontaminera 
vattenmiljön, detsamma om en miljöfarlig verksamhet raserar till följd av översvämning. 
 
Den största risken för Wifstas vattenförsörjning är om Bergeforsens kraftdamm skulle brista, med 
följden att vattenytan sänks vid infiltrationsområdet. Sänks vattenytan så minskar uttaget av 
dricksvatten drastiskt. Kävstabron, vilken är hänvisad väg för farligt gods och belägen i 
vattenskyddsområdets början uppströms vattentäkten, medför en risk ifall en farligt godsolycka 
skulle inträffa. Petroleumprodukter kan ge en smakförändring till dricksvattnet vid mycket låga 
halter och är svåra att sanera. 
 
Den största risken för de övriga tre vattentäkterna, vilka är belägna utefter Ljungan, är vid ett 
större oljeläckage från någon av kraftdammarna längs älven. Oljorna som används i kraftverken 
flyter på ytan och har låg vattenlöslighet, olika nedbrytbarhet förekommer. Dock förväntas 
mängden olja minska i kraftverken då man rustar upp dem för att klara den ökade mängden vatten 
som förväntas i framtiden. I samband med upprustningen byts ofta oljorna till mer miljövänliga 
oljor vilka bryts ned fortare, samt att mängden olja minskas. Det betyder att risken för ett större 
utsläpp troligtvis kommer minska samt att effekten inte kommer bli lika långvarig till följd av den 
ökade nedbrytbarheten.  
 
Klimatindikationerna pekar mot en ökning av medeltemperatur samt mer nederbörd under hösten 
och vintern, vilka tillsammans ger varmare och blötare vintrar Vårfloden kommer då inte bli lika 
påtaglig då flödet blir jämnare över året. Följder av ett varmare klimat skulle kunna vara att 
jordbruket utökas till följd av det torrare klimat som väntas de södra delarna av landet. 
Befolkningsmängden skulle också kunna öka om klimatflyktingar från Europa och södra Sverige 
börjar flytta till området. Då skulle de stora vattentillgångarna bli än värdefullare. 
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1. Inledning 
 
I Sverige har vi i förhållande till folkmängden stora vattentillgångar i dagsläget (Knutsson och 
Morfeldt, 2002). På många ställen i världen är det generellt tvärtom. Endast ungefär 2,5 % av 
jordens vattentillgångar består av sötvatten. Av dessa 2,5 % är 87 % uppbundna i till exempel 
marken eller glaciärer vilket gör det obrukbart för människan (WWF, 2004). 

Sverige har liksom ett antal andra länder, stora tillgångar på vattentäkter av god kvalitet, men 
livsmedelsverket anser att vi däremot ligger efter i hur vi skyddar våra vattentillgångar. Beredskap 
och säkerhetsaspekter är också områden där vi anses ligga efter (Livsmedelsverket, 2012).  
 
Vatten av god kvalité är viktigt för många olika samhällsfunktioner. Förutom den självklara 
användningen som dricksvatten, används dricksvattnet till hygieniska ändamål bland annat i 
hemmet, på sjukhus och i skolor. Dricksvattnet används också till brandsläckning samt i 
livsmedelsindustrier såsom slakterier, mejerier och bryggerier (Livsmedelsverket, 2013). För 
användning vid dialys och vid laboratorieverksamhet på sjukhusen bör vattnet även vara av god 
kvalitet och sakna tillsatser. Kylning av lokaler och kylning av viss medicinteknisk apparatur som 
till exempel magnetkamera kräver också tillgång till vatten (Wickholm, muntligt 2013). 
 
Beroende på vattenförekomsten och vattentäkten är dricksvattnet olika känsligt för föroreningar. 
När dricksvatten tas från ett grundvattenmagasin är utgångspunkten att grundvattnet har en 
långsam omsättning och det är även svårt att rena om det blivit förorenat. Ytvatten tas istället från 
sjöar eller vattendrag vilka är svåra att sanera och snabbt kan utsättas för en förorening till följd av 
den höga hastighet som tillrinnande vattendrag kan ha (Naturvårdsverket, 2011). Vattentäkterna 
Wifsta, Matfors, Grönsta och Nolby, belägna i Västernorrlands län, som rapporten berör får alla 
sitt dricksvatten genom inducerad infiltration. Älvvattnet induceras genom grusåsen då vatten 
pumpas upp ur brunnarna som är belägna där åsavsnitten består av fast mark (MittSverige Vatten, 
2011). Vid inducerad infiltration är det ytvattnet och tillrinningsområdet vilka är riskområden för 
föroreningar. Vid bassänginfiltration pumpas istället ytvattnet till bassänger där det filtreras 
genom till exempel en grusås så ytvattnet då blir till grundvatten (Naturvårdsverket, 2011). 
 
Kommunalt dricksvatten räknas till livsmedel och ska följa de kvalitetskrav och regler som gäller 
inom EU, vilka sedan bland annat livsmedelsverket inarbetar i den svenska lagstiftningen. 
Ansvarig myndighet för kontroll av dricksvatten är kommunerna, vilka sedan samordnas av 
länsstyrelserna på regional nivå (Livsmedelsverket, 2013).  
 
Ibland kan det finnas problem med kvalitén såsom missfärgningar, dålig lukt och smak vilka inte 
ska tolereras. I mer sällsynta fall kan problem finnas som ger en negativ effekt på hälsan, oftast 
härstammar dessa problem från bakterier i vattenverket eller ledningsnätet (Livsmedelsverket, 
2012). Dessa problem kan undvikas genom rening av råvattnet, exempel på reningsmetoder är 
filtrering, tillsats av kemikalier i en flockningskammare och sedimentering. UV-ljus, ozon och klor 
kan användas för att desinficera vattnet (Svenskt Vatten). För rening av läkemedelsrester kan 
aktivt kol användas (IVL, 2012). För att inte vattenledningarna ska korrodera pH-justeras vattnet 
så det blir svagt basisk (Norrvatten, a). 
 
Vattentäkterna i Wifsta, Matfors, Grönsta och Nolby har samtliga rikligt med grundvatten av god 
kvalitet till följd av Ljungans och Indalsälvens höga flöden och grusåsarna som vattnet naturligt 
filtreras igenom (MittSverige Vatten, 2011). 
 
 
1.1 Syfte 
 
Ett förslag ska lämnas från länsstyrelsen i Västernorrland till Havs och vatten myndigheten (HAV) 
angående att riksintresseklassa Sundsvall och Timrås vattenförsörjning. Wifstas 
vattenskyddsområde, Matfors vattenskyddsområde, Grönstas vattenskyddsområde samt Nolbys 
vattenskyddsområde är de vattenskyddsområden som tagits med i förslaget. Till förslaget behövs 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/
http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Dricksvatten/Har-Sverige-bra-dricksvatten/
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en undersökning avseende förutsättningar för bevarande. 
 
Undersökningen går ut på att klargöra vilka faktorer som skulle kunna försvåra bevarandet av 
området ur vattenförsörjningssynpunkt. Följande frågeställningar ska bevaras angående områdena 
av riksintresse för vattenförsörjningsanläggningar: 

 Vilka miljöfarliga verksamheter kan medföra en påverkan på vattenkvaliten? 

 Finns förorenade områden? 

 Vilken markanvändning förekommer i områdena samt hur kan den förväntas förändras i 
framtiden? 

 Hur förutspås klimatförändringar påverka den framtida vattenförsörjningen? 

 Vilka andra riksintressen finns i områdena? 

 Hur ser geologin ut, samt värdering av eventuella risker kring geologin? 

 Finns vägar, järnvägar, båttrafik eller skotertrafik som innebär en risk för vattenkvalitén? 

 Hur hanteras avloppsvatten inom områdena? 

 Vilka motstående intressen finns? 
 
 
 

2. Bakgrund 

 
2.1 Miljömål 
 
Det finns 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag beslutat om, vilka beskriver vilken status den 
svenska miljön ska nå till 2020. Miljökvalitetsmålen används som riktmärken för att vi ska lösa 
våra miljöproblem idag, och inte lämna dem till våra efterlevande, vilket är riksdagens beslut 
(Naturvårdsverket 2013). 
 
Miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” innebär att grundvattnet ska skyddas från föroreningar 
och exploatering för att dricksvattenförsörjningen ska bli säker och hållbar (Miljömål, 2012a). 
”Giftfri miljö” menar att människors hälsa inte ska hotas av ämnen i miljön som samhället skapat 
eller utvunnit (Miljömål 2012b). På platser där till exempel bensinstationer och industrier legat 
kan föroreningar i större mängder förekomma i marken. Miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag” syftar till att bevara landskapets vattenhushållande och ekologiska funktioner 
(Miljömål , 2012c). 
 
2.2 Lagar och regler 
 
2.2.1 EU:s ramdirektiv 
Direktivet 2000/60/EG är ramdirektivet för vatten. Direktivet är en grund till att få en 
övergripande, enhetlig och sammanhållen lagstiftning i medlemsländerna angående förvaltning av 
vatten. Grundvatten och ytvatten omfattas av ramdirektivet men inte öppet hav. Syftet med 
direktivet är bland annat att minska förorening av grundvatten, att tillgängliga vattenresurser ska 
ha ett långsiktigt skydd för att främja en hållbar vattenanvändning, att genomföra åtgärder för att 
minska och i vissa fall eliminera utsläpp och spill av farliga ämnen, samt att bidra till att effekter 
från översvämningar ska mildras. 
 

2.2.2 Miljöbalken 
Enligt Miljöbalken (MB) 3 kap 8§ ska ett område som är av riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet eller tillkomsten 
av sådana anläggningar. Enligt MB 3 kap 10§ ska ett område av riksintresse som främjar en 
långsiktig hushållning med vatten, mark och den fysiska miljön i övrigt ges företräde mot andra 
oförenliga riksintressen i området. Totalförsvaret ges företräde mot alla andra riksintressen. 
Miljöbalkens 5 kap 11§ säger att det i varje vattendistrikt ska finnas en länsstyrelse vilken är 
vattenmyndighet. Den myndighet som regeringen bestämmer eller regeringen själv, får meddela 
föreskrifter angående förvaltningsplaner för vattendistrikt samt karakterisering av vattenområden. 
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I MB 9 kap 1§ står vad som menas med miljöfarlig verksamhet, vilket är utsläpp till vattenområde, 
grundvatten eller mark i form av gas, fasta ämnen eller avloppsvatten från anläggningar, 
byggnader eller mark. Andra utsläpp från användning av anläggningar, byggnader eller mark som 
eventuellt medför olägenheter för miljön eller människors hälsa är också miljöfarliga 
verksamheter. När användning av anläggningar, byggnader och mark medför en förorening av 
vattenområden, grundvatten eller mark räknas de med till miljöfarliga verksamheter.  
 
2.2.3 Förordningar 
Förordning (1998:896) i miljöbalken, om hushållning med mark- och vattenområden m.m., 
beskriver i sin 1§ att det finns statliga myndigheter som har uppsiktning över hushållning med 
vatten- och markområden. Utvecklingen vad gäller frågor angående hushållning med vatten- och 
markområden ska följas av myndigheterna i samverkan med länsstyrelserna. Inom länen är det 
länsstyrelserna som har uppsikt över hushållningen med vatten- och markområden. 2§ säger att 
HAV ska lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden HAV bedömer vara av riksintresse för 
anläggningar för vattenförsörjning enligt MB 3 kap 8§. Enligt 2§ ska länsstyrelsen vid prövning av 
ett mål eller ärende där MB 3 kap tillämpas verka för att riksintressena tillgodoses i prövningen. 
I förordning (2009:956) finns ett antal bestämmelser vilka syftar till att människors hälsa inte ska 
utsättas för ogynnsamma följder på grund av översvämningar. 
 
Vattenförvaltningsförordningen, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön, är den förordning i vilken Sverige till viss del genomfört ramdirektivet 2000/60/EG.  
 
2.2.4 Vattenskyddsområdenas skyddsföreskrifter 
Följande skyddsföreskrifter är desamma för Wifstas vattentäkts föreslagna skyddsföreskrifter till 
det nya utökade vattenskyddsområdet (Wifsta vattentäkt m.fl., 2011), Matfors vattentäkts 
skyddsföreskrifter (22 FS 2007:10), Grönstas vattentäkts skyddsföreskrifter (22 FS 2010:12) och 
Nolbys vattentäkts skyddsföreskrifter (22 FS 2009:8). Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas 
inom vattentäktszonen samt att denna ska vara inhägnad.  
 
Inom primär skyddszon gäller följande:  

 Förbud gäller mot nyetablering av miljöfarlig verksamhet ifall denna innebär en risk för yt- 
och grundvattnets kvalitet. Dessa vattenskyddsföreskrifter och i lämpade delar av 
föreskrifterna gäller för befintlig verksamhet. 

 Ingen etablering av verksamhet med petroleumhantering får ske och tillstånd krävs för 
befintliga verksamheter som hanterar petroleumprodukter. 

 Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. Det råder även förbud mot 
permanenta upplag av timmer, bark, flis och spån. För skogsbruksåtgärder som innebär 
avverkning, markberedning, dikning, plantering, gallring, röjning, föryngringsverksamhet 
och uttag av skogsbränsle krävs tillstånd. 

 Förbud råder mot utsläpp av avloppsvatten i dike, mark- och vattenområde. 
Infiltrationsanläggning för dagvatten eller spillvatten får inte heller anläggas. 

 Det är även förbjudet att ha upplag av avfall och snö som kommer från trafikerade ytor. 
Utplacering av avjämnings- eller fyllnadsmassor med en risk för grundvattenbildningen är 
inte tillåten. 

 Förbud råder mot nyetablering av täkter, inkluderat husbehovstäkter. 

 Den enda vattenverksamheten som är tillåten är bortledande av ytvatten. 

 För underjordsarbete som exempelvis borrning och pålning krävs tillstånd förutom om 
arbetet sker i samband med vattenförsörjningen. 

 Utvinning samt lagring av värme eller kyla ur mark, berg, grund- eller ytvatten är förbjudet. 

 Farligt gods får endast transporteras på anvisade leder.  

 Förbud gäller mot upplag av oljegrus, asfalt eller vägsalt samt anläggning av järnväg. 

 Terrängfordon är endast tillåtna då de krävs för skötsel av fastighet 

För sekundär skyddszon gäller följande: 

 Tillstånd krävs från länsstyrelsen för att etablera en anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet. 
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 För hantering av petroleumprodukter krävs tillstånd. 

 Tillstånd krävs för permanenta upplag av timmer, bark, flis och spån. 

 Avloppsledningar ska vara intakta och renoveras eller läggas om vid behov. 

 För att anlägga en infiltrationsanläggning för spill- eller dagvatten krävs tillstånd. 

 Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga husbehovstäkter, etablering av övriga 
täkter är förbjuden. 

 Underjordsarbete vilket kan leda till att täta och skyddande jordlager genombryts kräver 
tillstånd i de fall arbetet inte sker i samband med den allmänna vattenförsörjningen. 

Inom tertiär skyddszon kräver vattenverksamhet tillstånd, undantaget är bortledande av ytvatten. 
 
2.3 Områdets egenskaper 
 
2.3.1 Kapacitet och kvalitet 
De fyra vattenskyddsområdena rapporten berör är alla belägna i Västernorrlands län. Wifsta 
vattentäkt ligger vid Indalsälven i Timrå kommun. Matfors, Grönstas och Nolbys vattentäkter 
ligger utmed Ljungan i Sundsvalls kommun. Samtliga vattentäkter får sitt vatten genom att 
älvvatten är i kontakt med grundvattenakvifärer genom vilka vattnet induceras. Wifstas, Grönstas 
och Nolbys distributionssystem är i dagsläget sammankopplade. Det innebär att de i olika 
utsträckning kan agera reservvattentäkt åt varandra, i dagsläget kan Wifsta täcka 70-75 % av 
vattnet från Ljungans vattentäkter och på sikt ska hela vattenbehovet kunna täckas. Inom 5-10 år 
kommer även Matfors att anslutas till distributionssystemet (Schön, muntligt 2013).   
 
Wifstas vattentäkt försörjer 37500 person ekvivalenter (pe). Dricksvattnet kommer från ca 200l/s 
som medeluttaget består av (Schön, muntligt 2013). Vattendom finns för uttaget, daterad 1992-06-
30. Domen reglerar ett medeluttag av 290 l/s på årsbasis (MÖD, DVA 25). Grundvattenflödet i 
åsen är 1000l/s och beror av höjningen av vattenytan Bergeforsens kraftverk bidragit till, vilken är 
20 m. Grusåsen, vilken skär igenom Indalsälven har två stycken öar vilka överdämts genom 
vattenhöjningen. Det är vid dessa överdämda öar älvvattnet induceras ner i åsen (Schön, muntligt 
2013). 
 
Matfors vattentäkt försörjer 4800 pe. Brunnarnas kapacitet i dagsläget är 100l/s, 
medelproduktionen är dock endast 22l/s. Vattendom finns för uttaget (MÖD, 34), daterad den 20 
juli 1971. Domen reglerar ett medeluttag av 40 l/s på årsbasis. Utöver brunnarnas kapacitet till 
100l/s finns en större okänd kapacitet hos grundvattenakvifären att utnyttja (Schön, muntligt 
2013). 
 
Grönsta vattentäkt försörjer 42700 pe. Medel produktionen är 200l/s men 2011 gjordes under 
några veckor ett uttag på 350l/s (Schön, muntligt 2013). Vattendom finns för uttaget, daterad den 
14 september 1995. Domen reglerar ett medeluttag av 275 l/s på årsbasis (MÖD, DVA33). 
 
Nolby vattentäkt försörjer 12000 pe. Medelproduktionen ligger på 60l/s men brunnskapaciteten i 
dagsläget bedöms till ca 190l/s (Schön, muntligt 2013). Vattendom, finns för uttaget, daterad den 9 
mars 1995 (MÖD, DVA 11). Domen reglerar ett medeluttag av 120 l/s på årsbasis. 
 
Personantalet i Sundsvalls och Timrås kommun som får sitt vatten från dessa vattentäkter 
beräknas kunna utökas till 120 000 pe samt att förse 30 000 pe på annan ort (Sweco viak m. fl., 
2005). 
 
Kvalitetskraven för råvatten och dricksvatten uppfylls genom naturlig rening, utan klorering eller 
behandling, Det enda undantaget är Matfors där pH-justering sker (Schön, muntligt 2013). 
Grönstas grundvatten är även klassat som Naturligt Mineralvatten. För den utnämningen krävs att 
vattnets kvalitet är varaktigt hög och stabil (Sweco viak, 2008). 
 
Utöver de anläggningar som finns idag och den eventuella ökningen av uttag i framtiden, kan 
anläggningar för konstgjord infiltration uppföras. Älvarna finns som alternativ vattenresurs. Byte 
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till ytvatten är dock förenat med avsevärda investerings- och driftskostnader. En förutsättning för 
stor kvantitet och god kvalitet är inducering av älvvatten i de stora åsarna (Schön, muntligt 2013). 
 
Vattenskyddsområdenas tertiära skyddszon är avgränsade med tanke på flödestid för vattnet och 
en eventuell förorening, att nå infiltrationsområdet. Flödestiden från Wifstas tertiära skyddszon 
till infiltrationsområdet är på 10-20 h (Wifsta vattentäkt m.fl., 2011), för Matfors 4 h (22 FS 
2007:10), Grönstas flödestid är 10 h (22 FS 2010:12) och Nolbys 2 h (22 FS 2009:8). 
 
Vid aktivitet vilken höjer grundvattennivån kan ämnen såsom järn och mangan i marken göras 
tillgängligt och läcka ut i vattnet. Om grundvattenytan istället sänks kan ex sulfider oxidera med 
försurning av grundvatten som följd (Knutsson och Morfeldt, 2002). 
 
2.3.2 Geologiska förhållanden 
Samtliga vattentäkter ligger på isälvsavlagringar vilka skapades under istiden. I en 
grundvattenmiljö i isälvsavlagringar kan det förekomma till exempel deltan, terrasser och som i 
Ljungans och Indalsälvens fall åsar. Det är ofta just isälvsavlagringar som är de största 
grundvattenmagasinen. Vattnet i grundvattenakvifären är rörligt men har ofta en hög uppehållstid 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2010b). 
 
Åsen som Wifstas vattentäkt befinner sig på består av block, sten, grus och sand. På den södra 
sidan Indalsälven där vattentäkten är belägen är åsen täckt av ett 30-50 m mäktigt täcke av havs- 
och sjösediment. Sand och silt utgör detta täcke. En lerkappa med en mäktighet på flera meter 
finns på grusåsens överyta. På den norra sidan älven där reservvattentäkten ligger är mäktigheten 
på havs- och sjösedimenten 10-15 m. Ett grustag finns ca 3 km uppströms reservvattentäkten där 
överliggande tätare sediment saknas. Vid de överdämda öarna i älven är havs- och sjösedimentens 
mäktighet liten eller avsaknad varför infiltration är möjlig (MittSverige vatten, 2012). 
 
Längs Ljungan finns det en kombination av svallsediment och mäktiga postglaciala avlagringar 
vilka begränsar infiltration av ytvatten utefter långa delar av åsen, det grövre materialet i 
isälvsavlagringar vilka står i hydraulisk kontakt med ytvattnet gör att förutsättningar till 
infiltration finns. Att älven och åsen korsar varandra där olika grader av erosion av åsen skett ger 
de förutsättningar som finns till inströmning av ytvatten till grundvattenakvifären. Dessa 
gynnsamma och goda förutsättningar förekommer främst i Ljungans östra delar där 
vattentäkterna är belägna (Sweco viak m. fl., 2005). 
 
Åsdelen där Matfors vattentäkt tar sitt vatten ifrån är huvudsakligen uppbyggd av sandigt och 
grusigt material, sand och finkorniga jordar är de sedimenttyper vilka överlagrar åsen. Åsens 
mäktighet där älven korsar åsen är ca 30 m, men på de flesta andra ställen är den kring 50 m 
(Sweco viak, 2003). 
 
Grönstas vattentäkt är belägen på isälvsediment till en mäktighet som uppmätts till över 25 m på 
några ställen. Över isälvsedimenten finns ett lager av svallsediment till en mäktighet på ca 5 m och 
högst upp återfinns älvsediment som har en mäktighet som varierar mellan 0 till över 20 m och 
består av sand, silt och lera (Sweco viak, 2008). 
 
Nolbys vattentäkts brunnsområde är belägen på en del av grusåsen vars mäktighet är ca 50 m. 
Block, sten, grus och sand är vad åsen är uppbyggd utav. Ett ler- och siltlager på ungefär en meter 
mäktighet överlagrar stora delar av åsen. Älvsediment är det översta lagret vilket består av sand 
och silt till en mäktighet av 1-20 m. Vid de uppströms liggande grusåsarna samt vid Nolbyforsarna 
har åsen blottlagts till följd av att älven eroderat genom sedimenten (MittSverige Vatten, 2007).  
 
Geologin kan beroende på fysiska förhållanden och jordarter medföra olika risker. Erosion kan till 
exempel leda till skred eller ras. Broar, vägar och liknande kan bli underminerade till följd av 
erosion. Erosion kan också bidra till att förorenad jord och massor släpps ut till vattenmiljön och 
påverkar vattentäkter lokaliserade nedströms (Statens geotekniska institut,a). Ras är vanliga i 
Sveriges mellersta och norra delar vid nipor vilka är slänter bestående av sand- och siltjordar 
(Statens geotekniska institut, b). De enskilda delarna i ett ras bestående av block, sten, grus eller 
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sandkommer i rörelse fritt i förhållande till varandra (Länsstyrelsen Västernorrland, 2010a). 
Jordskred förekommer i finkorniga jordar samt exempelvis morän med inslag av finkorniga jordar 
och är en till en början sammanhängande jordmassa som kommit i rörelse (Statens geotekniska 
institut, b). Raviner är vanligast i silt och lerjordar. De bildas ofta genom att flera skred har skett i 
samma område. Intensiv nederbörd kan öka ravinbildningen (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2010). 
 
Grusåsens sammansättning spelar en viktig roll för föroreningars nedbrytning och fastläggning. 
Lera och morän till en stor mäktighet utgör ett skydd mot föroreningar medan ett tunt lager av 
sand är en dålig spärr. Även den jonbrytande förmågan hos jordarterna har en inverka. Då en 
förorening först tagit sig ner till grundvattenytan och sedan vidare till en vattentäkt har det oftast 
gått lång tid (Knutsson och Morfeldt, 2002). 
 
2.4 Markanvändning 
 
2.4.1 Jordbruk 
Transport av näringsämnena kväve och fosfor samt bekämpningsmedel kan ske genom 
markprofilen ned till grundvatten eller dräneringssystem då nederbördsöverskott råder. När mer 
gödsel tillförs marken än vad den gröda som odlas kan ta upp, kan överskottet lakas ut ur jorden. 
Ytavrinning kan ske från fälten till diken eller via intag till täckta ledningar. Vid felaktig hantering 
av bekämpningsmedelsrester kan detta leda till punktutsläpp. Diffusa förluster kan fås då 
bekämpningsmedlet innan det når vattenytan inte hinner brytas ner. Hur mycket 
bekämpninsmedelsrester som når vattendraget beror på bland annat nedbrytningshastighet, 
nederbördsmängd, ämnesegenskaper och jordart (Jordbruksverket, 2008). 
 
I Västernorrlands län odlas mycket vall och främst långliggande vallar. Långliggande vallar plöjs 
och gödslas sällan, deras vegetation binder jorden. Hur mycket näringsämnen och 
bekämpningsmedel som kan läcka ut till vattnet beror på hur mycket av dessa ämnen som används 
på markerna, om det finns en skyddszon mellan åkermarken och vattnet. Vilken jordmån 
åkermarken består av, markens lutning och nederbörd påverkar hur mycket vatten som dränerar 
från åkermarken till vattendraget (Wallin, muntligt 2013).  
 
2.4.2 Djurhållning 
När marken används som strandbete gödslar djuren marken och kan ibland även gå ut i vattnet 
och gödsla. Denna gödsling sprider näringsämnen och bakterier. Det finns främst åtta zoonoser 
vilka via dricksvattnet kan spridas fekalt-oralt. Det är patogener såsom Campylobacter, 
Cryptosporidium, Giardia och norovirus som alla har en låg infektionsdos som står för de 5-10 
utbrott som sker per år. Vatten förorenat av de patogenerna kan även ha sitt ursprung i 
avloppsvatten. Det är större sannolikhet att föroreningen av dricksvatten härstammar från 
avloppsvatten som släppts direkt till vattenmiljön, än från gödslet som oftast hunnit lagra i marken 
och en del patogener hunnit dö innan föroreningen läcker och når vattnet (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2012). 
 
De sedimentjordarter som finns i våra älvdalar består av lager /skikt uppbyggda av olika  
kornstorlekar. Lagren har olika egenskaper sett ur ett grundvattenperspektiv. Mer eller minde 
vattentäta lager förekommer. I anslutning till dessa tränger grundvattnet fram i släntpartier. 
Växligheten blir här ofta särskilt frodig. Boskap som betar i sådana släntområden med 
utströmmande grundvatten kan indirekt öka risken för skred genom att orsaka koncentrerade 
trampskador på markvegetationen. Jordlagren innehåller inte sällan sulfidhaltiga jordarter. Om 
sådana lager blottställs och tillåts komma i kontakt med syre medför detta en försurning av den 
närmaste vattenmiljön (Nordin, muntligt 2013). 
 
Djurhållning kan också påverka vattenkvalitén vid felaktig gödselhantering. Då gödseln lagras 
direkt på marken kan näringsämnen utlakas (Miljöförvaltningen, 2003). 
 
2.4.3 Skogsbruk 
Skogsbruk kan ge effekter på vattenkvaliteten till följd av vissa steg i produktionen. Vid 
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markberedning och körning inom området kan markskador uppstå. Då markskador finns i närhet 
till vattendrag kan transport av slam ske ut i vattnet (Skogsstyrelsen). Slammet består av humus 
och mineralpartiklar som kan påverka vattnets färgtal och mängd suspenderat material. Skadorna 
kan även leda till läckage av t.ex. kvicksilver och andra giftiga ämnen som kan förekomma i 
marken. För att rena suspenderat material krävs tillsats av kemikalier i vattenverken, vilket ger en 
dricksvattenberedning som blir mer kostsam och kemikalieintensiv (Miljösamverkan, 2011). Vid 
användning av skogsmaskiner kan även läckage av hydraulolja och drivmedel ske 
(Naturvårdsverket, 2010). 
 
Vid avverkning av skog blir marken sannolikt blötare än innan avverkningen då vattenregimen 
ändras. Grundvattenytan kan också höjas. Anledningen är att nederbörd inte sugs upp av trädens 
rötter och vatten som normalt fastnar i trädens kronor hamnar på marken istället. För att avvattna 
marken och göra den lämplig för plantering av ny skog skyddsdikar man ofta marken. Det innebär 
att diken anläggs för att gynna avrinning av överskottsvatten. Vattnet från kalhyggen innehåller 
ofta suspenderat material och näringsämnen vilka kan rinna ut i vattendrag (Miljösamverkan, 
2011). Då skogen växer fångar den upp en stor del av kvävedepositionen, och när den avverkas 
ökar kvävebelastningen på såväl mark som grundvatten (Nordin, A, m. fl., 2009). 
 
Skogsplantor är ofta behandlade med bekämpningsmedel som skydd mot snytbaggeangrepp. Om 
mellanlagring måste ske innan plantering kan plantorna antingen vattenslås, de sätts då i ett dike, 
eller jordslås, plantorna sätts i jord. Vid denna mellanlagring kan bekämpningsmedlet läcka ut i 
närliggande vattendrag. Då dricksvatten ska vara fritt från bekämpningsmedel finns gränsvärden 
satta till 0,1 µg/l för enskild substans och 0,5 µg/l för total mängd bekämpningsmedel enligt 
livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS2001:30). Rening med organiskt kol krävs då halterna ligger 
över gränsvärdena, vilket är kostsamt (Miljösamverkan, 2011).  Kemikalieanvändning sker även på 
upplag av timmer, bark, flis och spån för att skydda mot skadedjur (Naturvårdsverket, 2010). 
 
Kantzoner är också av stor betydelse för vattenkvaliteten vid avverkning. Den biologiska 
mångfalden är ofta stor i strandnära zoner. Dessa zoner fungerar som en barriär för sediment, 
kvicksilver, näringsämnen och andra miljögifter (Henningson och Nordin, 2010). De träd som 
växer i strandkanten minskar risken för erosion då deras rötter har en armerande förmåga på 
jorden (Nordin, muntligt 2013). 
 
2.4.4 Vägar och järnväg 
Historiskt har vägdragningar ofta löpt längs grundvattenförande åsbildningar (Länsstyrelsen 
Gävleborg, a). Det är heller inte ovanligt att skyddsområden för såväl yt- som grundvattentäkter 
korsas av vägar av olika storlek. Föroreningar från vägar kan härröra från två källor, trafikolyckor 
och de kontinuerliga föroreningarna från dagvatten. Dagvatten från vägars vanligaste föroreningar 
är syreförbrukande ämnen, metaller, suspenderat fast material, oljeprodukter, organiska 
föreningar och näringsämnen. Dessa föroreningar har sitt ursprung från bland annat däck- och 
vägslitage, bilavgaser och korrosion från fordon (Mellqvist, E och Ojala, L. 2004). Vägar bidrar 
också till diffus spridning av föroreningar med risk för ackumulering i yt- och 
grundvattenmagasin. Förekomst av vägsalt i vattentäkten är en indikator på att det finns kontakt 
mellan vägen och vattentäkten, vilket innebär att även andra föroreningar från vägen kan 
förekomma i dricksvattnet. Då mycket salt används på vägarna kan dricksvattnet få en 
smakförändring och ge negativa hälsoeffekter till följd av den förhöjda kloridhalten 
(Naturvårdsverket, 2010). Spridning av salt på vägar har bevisats ge långtidseffekter på 
vattentäkter då dessa tar sitt vatten från stora åsakvifärer (Knutsson och Morfeldt, 2002). 
 
När olja hamnar i vattnet krävs mycket låga halter för att få en smakförsämring i dricksvattnet. 
Oljan är även svår att sanera när den hamnat i mark och grundvatten (Naturvårdsverket, 2010). 
 
Väg och järnvägsanläggningars utformning och placering kan påverka risk för ras och skred. 
Dränering, diken och trummor är viktiga för bärigheten. I omgivningen kan finnas faktorer som 
eventuellt kan påverka vägen eller järnvägen. Dränering i omkringliggande mark vilken inte 
underhålls kan innebära en förhöjd risk för till exempel erosion vilket kan leda till underminering 
av vägen (Länsstyrelsen Västernorrland. 2010a). 
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2.4.5 Båt- och skotertrafik 
Båt- och skotertrafik medför risker för förorening av ytvatten som har betydelse för 
vattenförsörjningen, antingen i form av en ytvattenförekomst som nyttjas för dricksvattenuttag 
eller att den har förbindelse med en grundvattenförekomst. Bensin och olja kan förorena vattnet 
genom läckage och spill. Beroende på vilken motor samt drivmedel släpps olika mängder bränsle 
ut oförbränt till vattnet. En tvåtakts motor med vanligt bränsle släpper ut ca 30 % oförbränt till 
vattnet, om man byter till miljöanpassad alkylatbensin minskar den siffran till 20 %. Andra ämnen 
som minskar i och med byte av drivmedel är bensen och polyaromatiska kolväten (PAH). Tömning 
av sanitetstankar kan förekomma från båtar (Norrvatten, b). Olika hastigheter vid färd på sjö och 
is bidrar också till skillnader i påverkan (Naturvårdsverket, 2010). 
 
2.5 Miljöfarlig verksamhet 
 
Tidigare i rapporten i 2.2.2 Miljöbalken, tas innebörden av miljöfarlig verksamhet upp. Vidare kan 
miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- och U-verksamheter beroende på typ av anläggning, 
vilken typ bokstav en verksamhet hör till kan läsas om i bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En A- anläggning prövas av mark och miljödomstolen, 
men tillsynen utförs av länsstyrelsen. Länsstyrelsen sköter både prövning och tillsyn av B-
anläggningar. C-verksamheter är endast anmälningspliktiga och detta till kommunen vilken även 
sköter tillsynen. För U-verksamheter krävs varken anmälan eller tillstånd (Länsstyrelsen 
Gävleborg, b). 
 
Verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier omfattas av EU:s Seveso-direktiv vilket 
menar att förebygga olyckor som kan ha en negativ påverkan på människor och miljö (Skellefteå 
kommun, 2013). 
 
2.5.1 Avloppsvatten 
Avloppsvatten är enligt MB 9 kap 1§ en miljöfarlig verksamhet då det släpps ut i grundvatten, 
vattenområde eller mark. Till avloppsvatten räknas bland annat spillvatten och dagvatten 
(Länsstyrelsen Stockholm).  
 
Avloppsvatten som släpps ut från reningsverken innehåller näringsämnena kväve och fosfor. Ett 
problem som uppmärksammats på senare år är läkemedelsrester och andra kemiska föreningar 
som förekommer i avloppsvattnet, vilka reningsverken inte är konstruerade för att bryta ned Vid 
överbelastning kan avloppsreningsverken brädda avloppsvattnet orenat (Vattenmyndigheten södra 
Östersjön). Längs ledningsnätet kan ytterligare bräddpunkter finnas vilka även används vid 
driftstopp (Länsstyrelsen Gävleborg, c. 2009). Det orenade avloppsvattnet kan innehålla bakterier 
och virus som är skadliga för hälsan. I Sverige har vi på senare år främst haft problem med 
parasiterna Cryptosporidium och Giardia, virus av norovirustyp samt bakterier av typen 
Campylobakter (Dryselius, R. 2012). 
Då en enskild fastighet inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp är en 
infiltrationsanläggning den rekommenderade och vanligaste reningsmetoden (Naturvårdsverket, 
2006). Avloppsvattnet renas genom mikroorganismers verksamhet och genom adsorption till 
jordpartiklarna. Reningen sker främst i kontaktytan mellan vatten och jordpartiklar. En 
infiltrationsanläggning kan ha en möjlig påverkan på grundvatten. En annan typ av enskilt avlopp 
är markbäddar vilka istället påverkar ytvattnet. En infiltrationsanläggning kan från avloppsvattnet 
sprida bakterier, virus och parasiter, samt näringsämnen till grundvattnet och vidare till 
vattenverk eller enskild vattenförsörjning (Hűbinette, M. 2012).  
 
Dagvatten är vatten som rinner av hustak, hårdgjorda ytor och infrastrukturs. Jämfört med 
spillvatten från hushåll har dagvatten ofta en annan sammansättning. Svårnedbrytbara organiska 
föreningar samt tungmetaller är vanligare förekommande (Länsstyrelsen Skåne, 2009. 
 
Vid översvämningarna 2000 var en av de vanligaste orsakerna till miljöpåverkan bräddning av 
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avloppsreningsverk (Rosen, B, m.fl.). 
 
2.5.2 Bensinstationer 
Att bensinstationer översvämmades var ytterligare en orsak till miljöpåverkan vid 
översvämningarna 2000 (Rosen, B m.fl.). Risk för spill till dagvatten finns också, då främst vid 
platsen för cisternernas påfyllning, tankningsplatser samt markytan framför tvätthall (Stockholms 
kommun, 2003). 
 
2.5.3 Materialtäkter  
En materialtäkt i form av bergtäkt, grustäkt eller liknande kan öka vattnets och markens sårbarhet. 
Grustäkt innebär att vegetation och material tas bort i täktområdet, vilket påverkar grundvattnet 
på flera sätt. Grundvattenbildningen, -strömningen och grundvattenkemin förändras, liksom 
förutsättningarna för spridning av föroreningar. Hur mycket kvaliteten ändras på grundvattnet 
beror på faktorer såsom grundvattenmagasinets naturliga förutsättningar, täktområdets läge i 
förhållande till grundvattenmagasinet, täktområdets storlek och avståndet mellan täktbotten och 
grundvattenyta(Naturvårdsverket, 2010). Förekomsten av förorenande aktiviteter i täkten såsom 
motorcykelkörning, dumpning av avfall och skytte med hagel är andra risker för 
dricksvattenkvalitén (Ericsson, L och Nordström, R., 2006). 
 
2.5.4 Förorenade områden 
Naturvårdsverket har tagit fram en metod enligt vilken misstänkta förorenade områden bedöms 
och klassas. Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), kan resultera i 4 olika 
riskklasser, vilka bestämmer områdenas påverkan på människor och miljö. Utefter riskklass 
prioriteras sedan de områden som först ska åtgärdas. Klass 1 medför en mycket stor risk, klass 2 en 
stor risk, klass 3 en måttlig risk och klass 4 en liten risk. Klass 1 och 2 är de som först prioriteras 
med tanke på åtgärder. Innan en verksamhet riskklassas delas de in efter bransch. De får en 
branchklassning (BKL) vilken är en generell bedömning av vilken negativ påverkan den branschen 
medför. Vid en MIFO-inventering av olika områden prioriteras en verksamhet vars BKL är 1, mot 
en som har BKL 4 vilket är lägst prioritet (Länsstyrelsen Västragötaland). 
 
Enligt Naturvårdsverket är ett förorenat område en ”deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är så förorenat av en punktkälla att halterna påtagligt överskrider 
lokal/regional bakgrundshalt (Naturvårdsverket, 1999). Förorenade områden har ofta sitt 
ursprung i vår industrihistoria. Träimpregnering vid sågverk, massa och pappersindustri, kemisk 
industri mm kan ha efterlämnat ämnen vilka medför negativa effekter för människor och miljö 
(Naturvårdsverket, 2013).  
 
Föroreningen kan bli mer rörlig och ta sig ut i vattenmiljön till följd av ökade flöden till följd av 
fluktuationer i nederbördsmönstret. Förorenade områden kan vid höga vattenflöden översvämmas 
med föroreningsstötar som följd då föroreningen kommer ut i vattnet. Ras och skred kan föra med 
sig föroreningar alternativt att det skyddande skiktet försvinner från det förorenade området så det 
blir mer tillgängligt (Sveriges Geologiska undersökning). 
 
Vid översvämningar kan miljöfarliga ämnen i vattenlöst form eller bundna till partiklar 
transporteras till; grundvattentäkt och infiltreras, ytvattentäkters intag och infiltrera i 
jordbruksmark. Då ämnet är mindre vattenlösligt kan det binda till partiklar och vid lägre flöden 
sedimentera (Rosen, B, m.fl.). Översvämning kan också sprida föroreningar till icke förorenad 
mark (Länsstyrelsen Västernorrland, 2010a). 
 
2.5.5 Dammar 
Kraftdammar medför en reglering av vattenmängder i älvarna. Då kraftföretagen missberäknat 
inkommande vattenmängd så vatten sparats i dammarna följt av kraftig nederbörd, måste vatten 
släppas på för att undvika dammbrott. Följden kan då bli översvämning (Idenfors, A, m.fl. 2012). I 
det fallet ett dammbrott skulle ske, kan följden bli översvämning och eventuellt fler dammbrott 
nedströms, vilket kan få katastrofala konsekvenser (Svensk energi, 2007). Flodvågen som 
uppkommer vid ett dammbrott orsakar erosion samt tar med sig föremål såsom buskar och andra 
svagt förankrade föremål (Räddningsverket, 2000). Dammarna kan å andra sidan medföra en 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling/Arbetet-med-efterbehandling-2012/
http://news.cision.com/fi/svensk-energi/r/dammsakerhet-har-alltid-hog-prioritet,c312890
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positiv effekt då de kan tömma dammarna vid en väderprognos av nederbörd för att säkerställa 
dammsäkerheten (Räddningsverket, 2000).  
 
En annan risk ur dricksvattensynpunkt är oljehanteringen i kraftverken. Mineralolja kan vid så 
liten mängd som 1 ppm ge smak och lukt till dricksvatten. Olja används i bär- och styrlagersystem 
som smörjmedel. Ofta är den oljan densamma som hydrauloljan som används för reglering av 
turbiner och lyftning av intags- och utskovsluckor. Olika kolväten bygger till 50-98 % upp råoljan 
(Åstrand, S, 2008). Beroende på ursprung har olika råoljor olika egenskaper (Kulander, K-E, m.fl., 
2004). Då olja har lägre densitet än vatten flyter den normalt på vattenytan. Viskositet, vilket är 
hur trögflytande en olja är ökar med minskande temperatur så den blir mer trögflytande. 
Samtidigt blir det svårare för oljan att blandas med vattnet. En olja sprider sig mer på vattenytan 
vid högre temperaturer då ytspänningen minskar när temperaturen ökar, utbredningen blir då 
större. Ångtrycket är också korrelerat till temperatur så vid högre temperatur kommer oljan 
avdunsta mer än vid låga temperaturer. Basoljan som används som smörjolja och turbinolja är ofta 
densamma trots att systemen är separata. Det förekommer mineraliska, vegetabiliska och 
syntetiska estrar som basoljor. Vegetabiliska oljor bryts ned snabbast i en vattenmiljö följt av 
syntetiska estrar och de mineraliska tar längst tid (Åstrand, S, 2008). 

 
2.6 Klimat 
 
I dagsläget kommer de högsta vattenflödena vid vårfloden beroende på snösmältningen. Vid 
nederbördsrika perioder under tidig höst och på sommaren kan marken bli mättad av vattnet då 
temperaturen gärna är lägre vid regn vilket minskar avdunstningen. Höga flöden kan då uppstå. 
Vid plötsliga intensiva regn blir vattennivåökningen sällan påtaglig då dessa regn oftast är 
begränsade till en viss areal. Då vattendraget är större och omgivet av mindre vattendrag och sjöar 
har dessa en dämpande effekt på flödet (Räddningsverket, 2000). 
 
Olika extremvädersituationer tillsammans med förändrade medeltemperaturer och 
medelnederbörden kommer förändras i framtiden. När dessa faktorer ändras kommer kedjan där 
vattnet transporteras från tillrinningsområdet vidare till vattentäkten och vattenverket att se 
annorlunda ut. Man har sett att nederbördsmängden generellt sett ökar till följd av 
klimatförändringarna. Enligt SMHIs regionala klimatscenarier gäller detta främst i norra och 
västra Sverige enligt beräkningar för år 2011-2100 (Svenskt vatten, 2007). I Västernorrland pekar 
indikationerna mot en ökning av medeltemperaturen samt mer nederbörd under hösten och 
vintern, vilka tillsammans ger varmare och blötare vintrar (Glad, L,. 2010). 
 
Vattnets egenskaper kan ändras till följd av det varmare klimatet. En ökad mängd humusämnen 
kan leda till syreförbrukning med följden att järn och mangan urlakas ur marken. Den naturliga 
reningen av vattnet kan påverkas av en ökad nederbördsmängd då vattnets uppehållstid i marken 
ändras. Kalcium, pH, konduktivitet och alkanitet kan påverkas, vilket de gjort i Indalsälven där 
dessa parametrar sjunkit i grundvattnet. Älvens temperatur och grundvattentemperatur har ökat 
vilket även mängden total organiskt kol gjort (Glad, L,. 2010). 
 
Nederbörd och årsvattenföring beräknas öka samtidigt som 100 årsflödena minskar i tidsperioden 
fram till 2100. Är det fallet kan problem från erosion och ravinutveckling minska då vattenföringen 
är jämnare, i det fallet har ingen hänsyn tagits till reglering av vattendrag (Länsstyrelsen 
Västernorrland, 2010a ). 
 
Temperaturen i Sverige blir successivt varmare och det gäller för samtliga klimatmodeller. Under 
sommaren är det södra Sverige som tros få den största temperaturökningen, under våren mellersta 
Sverige och höst och vinter bör norra Sverige drabbas av den största ökningen. Södra Sveriges 
ökning av temperatur kan även leda till en minskning av vatten upp till 20 % (Svenskt vatten, 
2007).  
 
Vattenbrist och översvämningar förväntas bli vanligare på den Europeiska kontinenten till följd av 
det varmare klimatet och har redan gjort sig tillkänna (Kundzewicz, Z W, m.fl., 2006). De har haft 
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en värmebölja 2003 och översvämningar 2002 och 2005 (Seneviratne, S I., m.fl. 2006). Främst 
södra Europa löper risk för ytterligare torka medan de centrala och norra delarna förväntas få mer 
intensiv nederbörd med översvämning som följd (Kundzewicz, Z W, m.fl., 2006). 
 
2.7 Översvämningar 
 
Orsaker till översvämningar kan vara nederbörd, snösmältning eller dammbrott (SMHI, 2009). En 
översvämning i sig medför ingen miljöeffekt, det är hur omgivningen ser ut som kan medföra en 
påverkan. Om det är en gruvavfallsdamm som brister kan det dock bli en miljöpåverkan då 
dammen kan innehålla miljöfarligt innehåll. Omgivningsfaktorer som kan medföra en negativ 
effekt på vattenkvalitén kan vara (Alfredsson, C och Carlsson, CH, 2006): 

 Förorenade områden 

 Miljöfarliga verksamheter 

 Mark lakas ur 

 Jordar känsliga för ras och skred 

I södra Norrland var andra skador till följd av översvämningarna 2000 att vattentäkter blev 
otjänliga då de översvämmades och en avloppsledning på Indalsälvens botten hotades av den 
starka strömmen (Rosen, B, m.fl.). 
 

 

3. Metod 

 
Rapporten är en kombination av litteraturstudie och områdesanalys. En litteraturstudie har gjorts 
av myndigeter såsom HAVs, Länsstyrelsers och kommuners material i form av hemsidor och PM. 
Fakta har även sökts i vetenskapliga artiklar från PubMed, Web of Science och Google. Sökord som 
använts har varit bland andra; miljöfarligverksamhet, översvämning, avloppsvatten, jordbruk, 
skogsbruk, geologi och dammar antingen ensamma eller i kombination med varandra eller 
dricksvatten. Vattentäkternas tekniska beskrivningar har använts. Genom kontakt med personer 
som sitter på sakkunskap i frågor berörande rapporten har fakta erhållits. Arbetsplatser för dessa 
personer är länsstyrelsen i Västernorrland, MittSverige Vatten, Statkraft och Sundsvall och Timrå 
kommun.  
 
Till områdesanalysen söktes information främst genom länsstyrelsen i Västernorrlands web-GIS. 
Skikt som användes var dessa: 

 LstYSkred rasrisk Geobildtolkning 

 LstY Dammar 

 LstY Farliga Verksamheter enligt LSO 

 LstY Översvämningskartering Ljungan max utbredning vid dammbrott 

 LstY Översvämningskartering Indalsälven max utbredning vid dammbrott 

 LstYKSA Översvämningsområde Högsta flöde 

 LstY RiksintresseNatura2000 4:8 

 LstY Riksintresse Friluftsliv 

 LstY RI Naturvård MB3kap6 

 Riksintresse järnväg – framtida 

 LstY vattenskyddsområde 

 LstY Detaljplaner Sundsvall 

 LstY Detaljplaner Timrå 

 LstYVattengeotoper 

 Lst potentiellt förorenade områden EBH (Riskklass) 

 Lst Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda 

 Areella näringar - Fiske 
                                        - Jordbruk 
               - Rennäring 
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               - Skogsbruk 

 LstY KSA Geobildtolkning 

 LstY KSA Skreddatabas 

 LstY KSA Förutsättningar för ras och skred 

 LstY KSA Förutsättningar för erosion 

 TV NVDB Rekommenderade vägar farligt gods 

 TV NVDB Vägnummer text 

 
Utöver kartanalysen har Sundsvalls och Timrå kommun kontaktats angående avloppsreningsverk, 
husbehovstäkter och andra verksamheter med eventuell påverkan i området vilka inte finns att 
erhålla genom länsstyrelsens web-GIS. Statkraft kontaktades angående typ av olja som används i 
vattenkraftverken. Även vattentäkternas tekniska beskrivningar användes. 
 
3.1 Avgränsningar 
 
Området som analyserats är Wifstas föreslagna vattenskyddsområde, Matfors 
vattenskyddsområde, Grönstas vattenskyddsområde samt Nolbys vattenskyddsområde. Dessa 
områden är de influensområden Länsstyrelsen i Västernorrland ska ge som förslag till riksintresse 
för vattenförsörjning, där brunnsområdena utgör riksintresse (se figur 1). Vid användning av vissa 
skikt i Länsstyrelsens web-GIS har områdena utökats. Farliga verksamheter samt Seveso-
anläggningar utefter älvarna har räknats in även då de befinner sig utanför skyddsområdena. Vid 
uppskattningen av hur stor del av marken inom de olika vattenskyddsområdena som är 
jordbruksmark, skogsmark, vatten eller annan öppen mark och bebyggelse togs hänsyn till mark 
inom vattenskyddsområdet samt en 100 m gränszon från vattendraget då detta utgör tertiär 
skyddszon. Gränsen är satt till 100 m för att få en uppskattning av markanvändningens påverkan 
samt att strandskyddet är 100 m från strandlinjen. Inom strandskyddet får enligt MB 7:15 inga nya 
byggnader uppföras, inga byggnadsändringar ske vilka hindrar eller får allmänheten att avstå att 
beträda området som tidigare varit tillgängligt att fritt färdas på. De djurbesättningar som tagits 
med i undersökningen ligger inte alltid inom vattenskyddsområdena, men då betesmark tar upp 
mer yta än den punkt som är markerad i web-GIS har de djurbesättningar som finns i närområdet 
tagits med. 
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Figur 1. Influensområden/Vattenskyddsområden samt brunnsområden (Länsstyrelsen i Västernorrland). 
 
De potentiellt förorenade områdena och miljöfarliga verksamheterna som tagits med i 
undersökningen är de belägna inom området för vattenskyddsområdena, de grundvattenförande 
geotoperna tillhörande vattentäkterna samt de belägna inom 350 m från strandkanten vid 
maxflöde. Orsaken till att gränsen är satt till 350 m är att till exempel en deponi kan ha tagit i 
anspråk mer yta än vad som framgår av koordinaternas punkt. Utbredningen av de båda älvarna 
var som störst vid dammbrott, men den utbredningen är uträknad som en dominoeffekt av att alla 
dammar brister varför maxflöde är ett mer sannolikt scenario vilket istället användes. Potentiellt 
förorenade områden där identifiering eller inventering är avslutad och ingen åtgärd krävs har 
uteslutits. Angående miljöfarlig verksamhet togs samtliga A- och B-verksamheter med, men även 
avloppsverksamhet inom områdena samt bensinstationer då dessa var de två verksamheter vilka 
haft störst miljöpåverkan vid översvämningarna 2000 (Rosen, B, m.fl.). Miljöfarlig verksamhet 
vilka är C-verksamheter har uteslutits då de inte finns med i länsstyrelsens web-GIS. De 
förorenade områden där ingen åtgärd krävs, vilka blev uteslutna ur resultatet för förorenade 
områden finns med som potentiell miljöfarlig verksamhet då de är i drift i dagsläget. De 
verksamheter som förekommer under någon annan rubrik tas bort för att inte finnas med två 
gånger. 
 
Vid kraftdammarna har oljan som finns i verken begränsats till de som kan läcka direkt till vattnet 
såsom turbinoljor samt vidutskov och intag.  
 

4. Resultat 

 
4.1 Markanvändning 
 
Inom de fyra vattenskyddsområdena förekommer jordbruk, skogsbruk, våtmark och bebyggelse av 
olika typ och användning. Vad gäller djurhållning är antalet djur per besättning okänt, även vilket 
område som används till bete, storleksmässigt samt placering i området. 
 
Wifstas vattenskyddsområde består till 10 % av vattenyta, 75 % skogsmark, 8 % åker mark, 1 % 
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öppen våtmark och 6 % annan mark samt bebyggelse (se figur 2). Det större sammanhängande 
området för annan öppen mark och bebyggelse är ett detaljplanelagt område där Timrå 
industriområde är beläget. Det är främst detaljplanelagt för industrier men även ett område för 
plantskola, ett för motortrafikändamål och ett för en skjutbana. Det finns även ett område 
detaljplanelagt för daghemsutbyggnad. Djurhållning inom området består av tre fårbesättningar 
och två nötbesättningar. Utanför vattenskyddsområdet ligger ytterligare en fårbesättning.  
 

 
Figur 2. Markanvändning inom Wifstas vattenskyddsområde (Lansstyrelsen©Lantmäteriet, 1). 
 
 
 
Matfors vattenskyddsområde består till 18 % av vattenyta, 57 % av skogsmark, 13 % åkermark och 
11 % av övrig mark och bebyggelse (se figur 3). Det nämns i Matfors vattentäkts tekniska 
beskrivning att det finns mark där vall är odlad. Matfors vattenskyddsområde har 
detaljplaneområdet för väg 544 inom markbegränsningen. Ett område för småindustri finns på 
motsatt sida älven från vattenverket, samt ett område för småindustri bredvid vattenverket. En 
verksamhet belägen i området bredvid vattenverket får inte ha någon påverkan på yt- och 
grundvatten. Inom vattenskyddsområdet finns en djurbesättning av får och en nötbesättning. 
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Figur 3.  Markanvändning inom Matfors vattenskyddsområde (Lansstyrelsen©Lantmäteriet, 2). 
 
Grönstas vattenskyddsområde består till 65 % av vattenyta, 18 % skogsmark, 8 % åkermark och 9% 
annan öppen mark samt bebyggelse (se figur 4). I Grönstas vattenskyddsområde runt Marmen 
finns på norra sidan ett område planlagt för bostadsändamål, och i viken på södra sidan sjön 
ytterligare två områden för bostadsändmål. Samtliga detaljplanelagda områden är bebyggda. Inom 
Matfors tätort är det främst detaljplanelagt för bostäder men även för avloppsreningsverk, 
industri, parkering, handelsändamål, samlingslokaler samt en vägsträckning. På Ljungans norra 
sida mellan Marmen och Nolby vattenskyddsområdes början ligger ett antal djurbesättningar, fyra 
med får och en med nöt. På en plats vid Marmen ska det ligga 17 st. djurbesättningar. Dessa 17 
besättningars koordinat  i web-GIS är baserad på en geokodning av ett postnummer. Vid kontroll 
av postnummret vilket var detsamma för samtliga bönderna var det beläget på annan plats inom 
Sundsvalls kommun. 
 
 



 

16 
 

 
Figur 4. Markanvändning inom Grönstas vattenskyddsområde (Lansstyrelsen©Lantmäteriet, 3). 
 
Nolbys vattenskyddsområde består till 11 % av vattenyta, 78 % av skogsmark, 4 % åkermark, 1 % 
öppen våtmark och 6 % annan öppenmark samt bebyggelse (se figur 5). I Nolby 
vattenskyddsområde finns inga detaljplanelagda områden, de största områdena markerade som 
annan öppen mark och bebyggelse i figur 5 utgörs av grustäkter. I närhet till brunnsområdet men 
utanför vattenskyddsområdet ligger ett antal hästgårdar.
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Figur 5. Markanvändning inom Nolbys vattenskyddsområde (Lansstyrelsen©Lantmäteriet, 4). 
 
Ljungans tre vattentäkter delar mark med fyra stycken vinterbetesområden för renar. 
 
4.2 Trafik 

 
4.2.1 Vägar 
Nolby: Nya E4 Skönsberg till Myre ligger inom den tertiära skyddszonen och gränsar till den 
sekundära skyddszonen på ett avstånd av ungefär 150 m från vattenverket. Även riksväg 568 är 
belägen inom Nolbys vattenskyddsområdes sekundära och tertiära skyddszon nära vattenverket. 
 
Grönsta: Länsvägarna 544, 549, 550, 568, 569 och 570 är belägna i anknytning till Grönstas 
vattenskyddsområde. Väg 550 korsar vattentäktens tertiära zon uppströms Viforsens kraftverk. 
Inne i Matfors korsar Bruksgatan Ljungan uppströms Matfors kraftverk, även detta ligger inom 
tertiär zon. Vägarna saltas normalt inte. Området närmast vattentäkten är av räddningsverket 
angivet som ”vägavsnitt med farlig närhet till vattentäkt”.  
 
Matfors: Genom den tertiära skyddszonen på norra sidan Ljungan går E14 och även riksväg 580 
en kortare bit. Riksväg 544 korsar Ljungan nedströms vattenverket inom tertiär skyddszon och 
ligger även jäms med gränsen för sekundär skyddszon. Riksväg 540 ligger inom 200 m från tertiär 
skyddszon vid vattenskyddsområdets början uppströms. E 14 följer bitvis åsen och där den gör det 
är det god permeabilitet.  
 
Wifsta: Riksväg 86 som är rekommenderad väg för farligt gods korsar Indalsälven vid Kävstabron, 
vilken är belägen vid den planerade nya gränsen för vattenskyddsområdet uppströms.   
 
4.2.2 Järnväg 
Järnvägssträckan mellan Ånge och Sundsvall passerar genom Matfors vattenskyddsområdes 
tertiära skyddszon på norra sidan Ljungan. 
 
Järnväg finns in på Timrås industriområde inom vattenskyddsområdet. I Indalsälvens planerade 
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vattenskyddsområde finns två områden trafikverket utpekat som riksintresse för framtida 
järnvägar av vilka ett passerar genom primär skyddszon och det andra genom tertiär skyddszon. 
 
4.2.3 Skoterleder 
Matfors: Enda sättet att korsa Ljungan är på isen eller Skallböle kraftverks bro, det vill säga 
skoterkörning förekommer på älven. Vattenverket ligger inom skoterförbudsområde.  
 
Grönsta: Skoterförbuds område gäller inom vattenskyddsområdet från Matfors ner till Rotöns 
norra del. I övrigt fri skoterkörning på isen. 
 
Nolby: Delar av vattentäktzonen ligger inom skoterförbudsområde samt vissa delar av Ljungan i 
primär, sekundär och tertiär skyddszon. 
 
Wifsta: Fri skoterkörning på isen. 
 
4.2.4 Båttrafik 
Då Bergeforsens kraftverksdamm finns nedströms vattenskyddsområdet Wifsta kommer inte 
båttrafik in från havet. Den båttrafik som eventuellt försigkommer på Indalsälven är fritidsbåtar 
och eventuellt någon fiskebåt. Detsamma gäller för Ljungans tre vattenskyddsområden. Endast 
inom de tre vattenskyddsområdena finns tre stycken kraftdammar samt nedströms Nolbys 
vattenskyddsområde ligger ett flertal broar som hindrar båttrafik från havet. 
 
4.3 Potentiellt förorenade områden 
 
4.3.1 Wifsta 
Följande företag är belägna inom 350 m från Wifsta vattenskyddsområde; F.d. Lindéns skyltar, 
Lindéns skyltar, Iberobot, Knuts maskinservice och Svevia vägstation. Resterande inom 
vattenskyddsområdets tertiära skyddszon (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Wifsta vattenskyddsområdes potentiella förorenade områden. 

Verksamhet Föroreningskälla Status Branschklass Riskklass 

Däckia Gummiproduktion Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

3 3 

Totalbyggen 
verkstad AB/ 

EDCON/ 
FABCON 

Verkstadsindustri, med 
halogenerade lösningsmedel 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Vivsta deponi Icke farligt/farligt avfall Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 2 

Vivsta plantskola Bekämpningsmedel Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Wivstavarvs 
skytteförening 

Hagel Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

3 3 

IBEMEKO Verkstadsindustri, med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 3 

JONO/ 
Permobil/ 

Hantverkshuset 

Verkstadsindustri, med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 3 

Kuusakoski 
Recycling 

Skrothantering och skrothandel Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

4 - 

Melkerhead i 
Timrå AB 

Verkstadsindustri, med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 3 

Skjutbana 
Timrå-Svedje 

1:23 

Hagel Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

3 3 

Stena Recycling 
AB 

Brandövningsplats(skrothantering 
och skrothandel som 

sekundärbransch) 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 - 

f.d. Lindéns 
skyltar 

Grafisk industri Inventering pågående 3 3 

IBEROBOT 
Svenska AB, 

Verkstadsindustri med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 3 
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Granlo 
Mekaniska 

verkstad 
Knuts 

maskinservice 
Verkstadsindustri med 

halogenerade lösningsmedel 
Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Lindéns skyltar 
AB 

Grafisk industri Inventering pågående - - 

Svevia vägstation Bilvårdsanläggning, bilverkstad 
samt åkerier 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

- - 

 
4.3.2 Matfors 
Matfors deponi och El, Maskinverkstad AB/Pharmapool och Skallböle industriområde är beläget 
inom tertiär skyddszon och resterande potentiellt förorenade områden inom den 350 m tilltagna 
zonen kring vattenskyddsområdet (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Matfors vattenskyddsområdes potentiellt förorenade områden. 

Verksamhet Föroreningskälla Status Branschklass Riskklass 

El och 
maskinteknik 

AB/Pharmapool 

Verkstadsindustri utan 
halogenerade 
lösningsmedel 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

3 2 

Hällsjö svets 
och 

industritjänst 
AB 

Verkstadsindustri med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Matfors deponi Icke farligt/farligt gods Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Matfors svets Verkstadsindustri med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad 

2 3 

Skallböle 
industriområde 

Verkstadsindustri med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Skölebodarna 
deponi 

industrideponi Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

 
4.3.3 Grönsta 
Samtliga områden tillhörande Grönstas vattenskyddsområde (se tabell 3) ligger inom 350 m från 
den tertiära zonens strandkant, utom Grönsta skjutbana vilken ligger inom vattenskyddsområdet. 
  
Tabell 3. Grönstas vattenskyddsområdes potentiellt förorenade områden. 

Verksamhet Föroreningskälla Status Branschklass Riskklass 

Grönsta 
skjutbana 

Hagel Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

3 3 

Bröderna 
Wallströms 

tryckeri 

Tryckeri Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

3 3 

Lucksta deponi Icke farligt och farligt 
avfall 

Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 

G:a 
luckstaverken 

Verkstadsindustri med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Inventering avslutad, förstudie ej 
påbörjad 

2 2 

Bergoms 
sågverk 

Sågverk med doppning Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 

Larssons såg, 
KF 

Sågverk med doppning Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 

Tuna 
barkdeponi 

Deponi Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 

Bällsta deponi Icke farligt och farligt 
avfall 

Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 

Matfors bil och 
plåt 

Skrothantering och 
skrothandel samt bilvård, 

bilverkstad och åkerier 

Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

3 3 

Matfors 
trädgård 

Plantskola Identifiering avslutad, inventering 
ej påbörjad 

2 2 
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Matfors 

träsliperi och 
pappersbruk 

 
Massa och 

pappersindustri 

 
Förstudie pågående 

 
1 

 
2 

Sörfors 
träsliperi 

Massa och 
pappersindustri, 

sekundärbransch: 
trätjäratillverkning 

Inventering pågående 1 2 

 
4.3.4 Nolby 
I tabell 4 syns vilka potentiellt förorenade områden som äri närhet av Nolbys vattenskydds 
område, båda områdena ligger inom 350 m zonen. 
 
Tabell 4. Nolby vattenskyddsområdes potentiellt förorenade områden. 

Verksamhet Föroreningskälla Status Branschklass Riskklass 

Allsta deponi Icke farligt och farligt avfall Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

2 2 

Svartviks 
bildemontering 

Skrothantering och 
skrothandel i drift, tidigare 

gummiverkstad 

Identifiering avslutad, 
inventering ej påbörjad 

3 3 

HN Svets och 
Lagerbesiktning 

AB 

Verkstadsindustri, med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering pågående 2 - 

 
 
4.4 Miljöfarlig verksamhet 
 
4.4.1 Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
Belägna i Ljungans vattenskyddsområden finns ett antal tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter, samtliga prövas som B-verksamheter. I Matfors vattenskyddsområde är det fyra 
täkter i drift belägna inom tertiär skyddszon på norra sidan älven, tre av dessa är naturgrustäkter 
och en är en moräntäkt. En av grustäkterna ligger i anslutning till åsens kärna, dess 
grundvattenyta var år 2000 belägen drygt 7 m under täktens lägsta punkt. Inom sekundär 
skyddszon på vattenverkets sida älven ligger ett företag som genom biokemiska processer 
tillverkar läkemedelssubstanser. I Grönsta vattenskyddsområdes tertiära zon ligger 
avloppsreningsverket Bällstaverket, vilket är i drift. Nolby vattentäkt har inom sin primära 
skyddszon en större naturgrustäkt under efterbehandling.  
 
Miljöfarliga verksamheter som ligger inom Wifstas planerat utökade vattenskyddsområde är 
liksom längs med Ljungan enbart B-verksamheter. På Vivstas industriområde finns tillverkning av 
gummi- och plastvaror på två platser samt ett företag som bearbetar (förbehandling, sortering 
m.m.) för återvinning av icke farligt avfall. På Indalsälvens norra sida ligger två täkter i drift, en 
naturgrustäkt och en bergtäkt. Samtliga verksamheter ligger inom tertiär skyddszon. 
 
4.4.2 Avslutade täkter och husbehovstäkter 
En husbehovstäkt finns inom Wifstas tertiära skyddsområde. 
 
Belägna på åsen en kort bit uppströms vattentäkten i Matfors ligger två stycken avslutade 
grustäkter. Mellan grundvattenytan och marken är det ca en meter. Inom Matfors primära 
skyddszon ligger fem stycken husbehovstäkter nedan hamptjärnen vid älven. Ytterligare två 
husbehovstäkter finns, dessa inom tertiär skyddszon, en uppströms och en på andra sidan älven 
från brunnsområdet. Husbehovstäkternas status är okänd. 
 
En större husbehovstäkt finns öster om, vilket är uppströms Grönstas brunnsområde på ungefär 
200 m avstånd, täktens status är okänd. 
 
Tunbyn 1:46 inom Nolbys vattenskyddsområde samt Njurunda-Västbyn 1:9 är två stycken 
grustäkter som inte längre är i bruk. 
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4.4.3 Avloppsreningsverk 
Inom Wifstas vattenskyddsområdes tertiära skyddszon ligger Krånge avloppsreningsverk. Indals 
reningsverk ligger ungefär 2,5 km uppströms vattenskyddsområdets gräns och Tomming 
reningsanläggning ytterligare 2,5 km uppströms.  
 
Det finns en pumpstation på andra sidan älven från Krånge avloppsreningsverk och ytterligare en 
mitt emellan Indals reningsverk och Tomming reningsanläggning. 
 
Utefter Ljungan ligger dessa reningsverk: 

 Viforsens reningsverk 370 pe anslutna  

 Nedansjö reningsverk ~3,5 km uppströms Matfors vattenskyddsområde, 300 pe anslutna 

 Skallböle reningsverk, ett gammalt kemverk i dåligt skick med 20 pe anslutna 

 Lucksta reningsverk 600 pe anslutna, kemverk, kan tidvis brädda en hel del 

 Bällstaverket 3900 pe och 200 pe från industri.  

Bällstaverket har en läkemedelsindustri ansluten. Det har hänt att denna släppt ut större mängder 
läkemedel med följden att reningssteg i reningsverket slagits ut och bräddning gjorts. Samtliga 
reningsverk utefter Ljungan ligger inom tertiär skyddszon eller utanför uppströms 
vattenskyddsområdena.  
 
Bräddpunkter Ljungan 
Pumpstationer i Ljungan är en uppströms och en nedströms Bällstaverket samt en i närheten av 
Tuna kyrka. Nedansjös reningsverk har minst en bräddpunkt. Luckstas reningsverk har ett antal 
bräddpunkter till Marmen. I Klingstatjärnen som har sitt utlopp till Ljungan ligger en pumpstation 
med två stycken bräddavlopp. 
 
4.4.4 Enskilda avlopp 
Bebyggelsen kring Ljungan har generellt enskilda avlopp. Det handlar både om permanent- och 
fritidsbebyggelse. I SWECOs tekniska beskrivning av Matfors vattenskyddsområde skriver de att 
infiltration från enskilda avlopp finns på åsen men de bedöms inte riskera vattnets kvalitet såvida 
ingen vidare utbyggnad sker. Inom Grönstas sekundära skyddszon finns ett flertal 
infiltrationsanläggningar vilka är belägna på en omättad zon på 30-40 m ner till grundvattnet. 
 
Information saknas angående enskilda avlopp i övriga vattenskyddsområden. Huruvida det finns 
enskilda avlopp av typen markbädd är också okänt. 
 
4.4.5 Dagvatten 
Vid Timrås industriområde samlas dagvatten upp i en damm och renas med hjälp av en 
oljeavskiljare innan det släpps ut i Indalsälven några hundra meter uppströms 
infiltrationsområdet.  
 
I Matfors finns en bäck till vilken dagvatten indirekt kommer från två vägar samt åkermark som 
avvattnas. Denna bäck korsar täktbotten i en trumma belägen i grovt material med närhet till 
grundvattnet. Mellan Skallböle och Hällsjö infiltrerar dagvatten direkt eller indirekt till åsen 
utefter en sträcka på ca 2000 m. 
 
4.4.6 Bensinstationer 
I Matfors finns en OK/Q8 bensinstation på ungefär 350 m avstånd från älven och Preem på ca 300 
m från älven. Älvsträckan som ligger närmast dessa bensinstationer är tertiär skyddszon för 
Grönstas vattenskyddsområde. 
 
I Timrå finns en Tanka bensinstation som gränsar till tertiär skyddszon för Wifstas 
vattenskyddsområde.  
 
4.4.7 Eventuell miljöfarlig verksamhet 
Dessa är de verksamheter som kommer upp i länsstyrelsen i Västernorrlands web-GIS skikt för 
förorenade områden, men då ingen åtgärd krävs. De är även enligt web-GIS i dagsläget i drift. I 
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Nolby finns en förbränningsanläggning. I Grönsta finns ett sågverk utan doppning/impregnering, 
två bilvårdsanläggningar, bilverkstad samt åkerier och en 
betong- och cementindustri. I Matfors finns ett sågverk utan doppning/impregnering. I Wifsta 
finns sex verkstadsindustrier med halogenerade lösningsmedel, två verkstadsindustrier - utan 
halogenerade lösningsmedel, fyra bilvårdsanläggningar, bilverkstad samt åkerier, två sågverk utan 
doppning/impregnering, drivmedelshantering och ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska processer. 
 
4.4.8 Farliga verksamheter 
Bergeforsens kraft: Kraftdamm nedan vattenskyddsområdet. 
 
Alby: Seveso anläggning av högre klass belägen ungefär 80 km uppströms Matfors 
vattenskyddsområde. Har funnits en karbidfabrik i området, kloratindustri, organiska 
lösningsmedel används i tillverkning samt en industrideponi finns. Ingen risk för översvämning 
fanns vid högsta flöde. 
 
4.4.9 Dammar 
Nederede Kraftverk vilket är beläget uppströms Skallböles kraftstationinehåller 3,96 m3Turbway 
68 vilken är en turbinolja. Enligt oljans säkerhetsdatablad har oljan låg vattenlöslighet vilket gör 
att den flyter på vattnet. Den absorberar även starkt till jordpartiklar. Dess nedbrytningstid i 
naturen är lång. Turbinoljan Turbway SE finns det 0,4 m3 av i kraftdammen. Turbway SE vilket 
enligt oljans säkerhetsdatablad är en fettsyraester som liksom mineraloljan Turbway 68 flyter på 
vattnet till följd av sin låga vattenlöslighet. Även turbway SE binder starkt till jordpartiklar. 
Skillnaden mot mineraloljan är att den har en nedbrytbarhet på mer än 60 %. 
 
Skallböle kraftstations turbiner är av olika ålder och hanterar olika mängder hydraulolja, de äldre 
hanterar större mängder. Vid ett eventuellt oljeläckage är transporttiden till infiltrationsområdena 
mycket kort. Turbinoljan Turbway 68 finns i verket till en volym av 18 m3. Verkets generator 2 
bärlager har byggts om och turbinoljan som idag finns där är 1 m3Utöver turbinoljan finns 
hydraulolja till intagsluckorna till en volym av 4,65 m3. 0,95 m3 oljor och frostskyddsmedel finns 
utöver de tidigare nämnda. Säkerheten vad gäller oljeläckage anses god till följd av oljeavskiljarens 
utformning. Byggnaden kan vid ett haveri vattenfyllas och fungera som oljeavskiljare vid ett haveri 
på grund av att vatten då inte läcker ut till älven. 
 
I Matfors kraftverk finns 2,95 m3 Turbway 68 samt 1 m3Turbway SE. 0,4 m3 hydraulolja finns samt 
0,84 m3 övriga oljor och frostskyddsmedel. 
 
Vid ett dammbrott vid Viforsens kraftverk bedöms att höger fyllnadsdamm är där dammen skulle 
brista med följden att kraftstationen och utskovsdammen med två utskovsluckor hålls intakta. 
Turbinoljan Turbway 68 finns till en volym av 6,2 m3. Det finns 1,14 m3 andra oljor och 
frostskyddsmedel i verket. 
 
Det finns ytterligare elva kraftverk uppströms vattenskyddsområdena i Ljungan som skulle kunna 
innebära en påverkan på vattenskyddsområdena vid dammbrott(Vattenkraft.info, a). Dammbrott i 
Ljungan skulle leda till en höjning av vattenytan. Även Sörfors kraft finns vid ett inlopp till sjön 
Marmen (se figur 6). I Indalsälven finns 23 dammar uppströms vattentäkten (Vattenkraft.info, b). 
Bergeforsen kraftdamm är belägen nedströms Wifstas vattentäkt. 
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Figur 6. Dammar utefter Ljungans älvsträcka där vattenskyddsområdena är belägna (Länsstyrelsen i Västernorrland, 1). 
 
4.5 Geologi 
 
Det finns förutsättningar för erosion längs ungefär 70 % av strandkanten inom Wifstas 
vattenskyddsområde (se figur 7). I Ljungan har större delen av älvsträckan förutsättningar för 
erosion medan sjön Marmen endast har mindre områden (se figur 7). Jordarterna där erosionsrisk 
finns utefter Ljungan är främst grovsand till finsand men även silt och svämsediment. Vid Matfors 
kraftverk finns fyllning som kan påverkas av erosion. Inom Wifstas vattenskyddsområde är det 
nästan bara svämsediment som kan utsättas för erosion. 
 
Inom Wifstas vattenskyddsområde har det skett ett antal ras samt ett skred nedan plantskolan på 
Timrås industriområde. På motsatt sida älven har det också skett ett antal ras (se figur 7). I 
Ljungan har det skett ras nedströms Marmen inom Grönstas och Nolbys vattenskyddsområden (se 
figur 8). I närheten av Viforsens kraftverk och reningsverk har det skett ras samt vid Allsta deponi 
(se figur 8).  
 
En ravin har gått inom Grönstas vattenskyddsområde nära väg 568 nedströms Grönstas 
vattenverk (se figur 8). Ett jordskred har skett inom Matfors vattenskyddsområde i närheten av 
där väg 568 och E14 går ihop, ned mot älven (se figur 8). 
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figur 7. Geologi Indalsälven (Länsstyrelsen i Västernorrland, 2) 

 
figur 8. Geologi Ljungan (Länsstyrelsen i Västernorrland, 3) 
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4.6 Översvämning 
 
Vid högsta flöde i älvarna såg några verksamheter och förorenade områden ut att bli 
översvämmade enligt länsstyrelsens web-GIS. Dessa områden och verksamheter är som följer; 
Förorenade områden utefter Ljungan: 

 Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

 Bilvårdsanläggning 

 Sågverk med doppning 

 Skrothantering 

 Järn-, stål-, och manufaktur 

 Två massa och pappersindustrier 

 Betong och cementindustri 

 Ev. bark deponi 

Förorenade områden utefter Indalsälven: 

 Plantskola 

Miljöfarlig verksamhet och farliga verksamheter längs med Ljungan: 

 Fyra naturgrustäkter 

 Fem reningsverk 

 Tillverkning av väteperoxid samt natrium- och kaliumklorat 

Miljöfarlig verksamhet utefter Indalsälven: 

 Tre reningsverk 

 Naturgrustäkt 

 Dagvattendamm från industriområde 

Det ligger ett antal kraftverksdammar i anknytning till vattenskyddsområdena. I Ljungan ligger 
Skallböle kraftverk inom Matfors vattenskyddsområde samt Viforsens- och Matfors kraftverk inom 
Grönstas vattenskyddsområde.  
 
4.7 Andra riksintressen inom Vattenskyddskyddsområdena 
 
Nedan följer riksintressen som finns inom respektive vattenskyddsområde. 
 
Wifsta (se figur 9). 

 Kommunikationer, framtida järnväg, Sundsvall-Härnösand 

 Friluftsliv, Indalsälvens dalgång 

 Naturvård, Lagmansören 

 Natura 2000, Linvarpet 
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Figur 9. Riksintressen Wifstas vattenskyddsområde (Länsstyrelsen i Västernorrland, 4). 
 
Matfors (se figur 10). 

 Kulturmiljövård, Ljungans dalgång 

 Kulturmiljövård, Vattjom – Rude 
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Figur 10. Riksintressen Matfors vattenskyddsområde (Länsstyrelsen i Västernorrland, 5) 
 

Grönsta (se figur 11). 
 Friluftsliv, nedre Ljungan 

 Naturvård, nedre Ljungan 

 Kulturmiljövård, Ljungans dalgång 

 Kulturmiljövård, Allsta – Klingsta 

 Natura 2000, Grenforsen 
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Figur 11. Riksintressen Grönstas vattenskyddsområde (Länsstyrelsen i Västernorrland, 6) 
 

Nolby (Se figur 12). 
 Friluftsliv, nedre Ljungan 

 Naturvård, nedre Ljungan 

 Kulturmiljövård, Ljungans dalgång 

 Kulturmiljövård, Nolby 

 Obruten kust och vattendrag, Ljungand nedströms Viforsen, älvsträcka 

 Kommunikationer, väg, Skönsberg-Myre(E4 Sundsvall) 
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Figur 12. Riksintressen Nolby Vattenskyddsområde (Länsstyrelsen Västernorrland, 7) 
 

 

 
 

5. Diskussion 

 

5.1 Markanvändningens påverkan 

 
Det förekommer olika typer av markanvändning i området vilka kan påverka vattenkvalitén på olika sätt. 

Det är svårt att bedöma hur gödsel från djurhållning samt åkermark påverkar vattenkvalitén då åkermarkens 

egenskaper inte undersökts. Marken som används som åkermark upptog som mest 13 % av 

vattenskyddsområdena inklusive den 100 m breda strandzonen. Då det generellt är långliggande vallar som 

odlas vilka inte gödslas så mycket, samt att det inte är den främsta markanvändningen i området bedöms 

påverkan från odlad mark försumbar. Jord- och skogsbruket nämns i en rapport av EM-labb Strömsund som 

tillsammans med avloppsutsläpp och dagvattenpåverkan, som den största anledningen till förorening av 

ytvatten i Indalsälven. I samma rapport kan läsas att älvvattnet i regel håller dricksvattenklass till följd av 

den ringa föroreningsbelastningen (EM-LAB, 2006). I övrigt är det svårt att veta hur mycket 

bekämpningsmedel som används och hur giftigt det är i de fall man använder bekämpningsmedel. I de fall 

bekämpningsmedel används beror mycket på områdets egenskaper och hur dränering av marken ser ut, hur 

mycket som hinner brytas ned innan föroreningen når recipient eller grundvatten. 

 

De flesta djurbesättningarna består av får vilka gödslar mindre än nötkreatur, detta kan innebära att påverkan 

från djurens gödsling är försumbar. Inom Grönstas vattenskyddsområde där 17 djurbesättningar finns 

markerade efter postnummer har uteslutits ur bedömningen då de mest troligt är belägna på annan plats inom 

Sundsvalls kommun. En annan risk med djurhållning är i det fall ett ras skulle ske till följd av strandbete då 

jorden innehåller sulfidjordar, med följden att vattnet försuras. Strandbete regleras i Wifstas och Nolbys (22 

FS 2009:8) vattentäkters skyddsföreskrifter angående primär skyddszon men bör även regleras i Matfors och 
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Grönstas vattentäkters skyddsföreskrifter. Det är en bedömning om hur långt ifrån ett infiltrationsområde 

näringsämnen, zoonoser och eventuell förekomst av svartmocka i kantzoner med risk för ras, har en 

påverkan på vattenkvalitén. En större utspädning hinner ske desto längre ifrån infiltrationsområdet 

föroreningskällan befinner sig. 

 

Det som upptar störst areal av samtliga vattenskyddsområdens markyta är skogsmark. Åtgärder vid 

skogsbruk är begränsade enligt vattentäkternas skyddsföreskrifter. Då föreskrifterna begränsar skogsbrukets 

möjliga påverkan på vattnet minskar anledningen att tro att vattenkvalitén skulle påverkas negativt i någon 

större utsträckning. Det som skulle kunna medföra en risk är vid okunskap, om skogen olovligt skulle brukas 

och på ett sådant sätt att vattenkvalitén hotas. Olyckor kan alltid ske i de fall tillstånd ges till avverkning och 

andra skogsvårdsåtgärder. Skogsmaskinerna kan exempelvis läcka olja, eller framföras på så sätt att 

markskador uppstår. Markskador som sedan kan leda till ökad mängd utläckage av humusämnen vilket i sin 

tur kan ge vattnet ett ökat färgtal. Avverkning då vattenregimen ändras kan leda till samma förändringar i 

vattnet som markskadorna. Det är viktigt att lämna en kantzon mot vattnet för att minska utläckage av 

näringsämnen, miljögifter och sediment.  

 

Det är svårt att bedöma hur påverkan är i dagsläget, då inte varje enskilt skogsområde inventerats, så 

kunskap saknas angående skogsmarken, om det utgörs av hygge, ungskog eller annat. Även öppen mark, 

bebyggelse mm kan bestå av öppen naturmark såsom täkter, likväl som hustomter, bebyggelse och 

industriområden.  

 

För mark som består av annan öppen mark, bebyggelse m.m. är den största faran Wifstas industriområde där 

det finns förorenade områden och miljöfarliga verksamheter vilka ligger nära infiltrationsområdet och inom 

vattenskyddsområdet. Dagvattendammen till vilken industriområdets dagvatten rinner ligger endast några 

hundra meter uppströms de överdämda öarna. Skulle den översvämmas vilket det finns risk för vid högsta 

flöde, eller av annan anledning släppa ut orenat vatten så skulle det kunna förorena ytvattnet i älven vilket 

infiltrerar i åsen och påverka dricksvattnet. 

 

Vid risker med transport på väg bedöms Kävstabron vid Wifstas vattenskyddsområdes början uppströms 

som den största risken. Även då dagvattenpåverkan kan ge en större påverkan från andra vägar så 

överspeglar risken med farligt gods den faktorn. Skulle det ske en farligt gods olycka på bron kan det 

förorenande ämnen ta sig raka vägen till recipienten utan att någon chans finns att hindra förloppet. Det finns 

länsar att lägga ut  i älven för att hindra vidare spridning nedströms mot infiltrationsområdet (Bergmark, M, 

muntligt 2013). För Wifsta är den tertiära skyddszonen placerad så det tar 10-20 h för vattnet att nå 

infiltrationsområdet vilket betyder att det är den tidsramen som finns att tillgå för räddningstjänsten om de 

ska hindra en förorening av dricksvattnet. Skulle vattnet bli så pass förorenat att det blir otjänligt som 

dricksvatten kan de tre vattentäkterna utefter Ljungan fungera som reservvattentäkt. Vid Nolby 

vattenskyddsområde, där den nya E4:an vilken är ett riksintresse, kommer löpa i närhet av brunnsområdet, 

har åtgärder vidtagits för att minimera påverkan på vattenskyddsområdet vid en eventuell olycka, samt i 

byggskedet (diarie nr 521-886-10). Även på de vägar som inte är rekommenderade för farligt gods kan det 

finnas till exempel oljebilar som går till hus som eldar med olja, och transporter av bland annat diesel till 

bensinstationer. Det innebär att olyckor med farligt gods kan inträffa även på övriga vägar vilka även de kan 

ligga olämpligt ur olyckssynpunkt. Till exempel vägavsnittet med farlig närhet till vattentäkt i Grönstas 

vattenskyddsområde, det framgår inte vilken väg detta vägavsnitt berör, endast att den är i närhet till 

vattentäkten. E14 i Matfors vattenskyddsområde följer bitvis åsen där det är god permeabilitet. Dessa 

områden kan bedömas som extra känsliga för olyckor men även för förorenat dagvatten från vägarna. Inom 

Grönstas vattentäkts primära skyddszon är det enligt 22 FS 2010:12 dess skyddsföreskrifter, förbjudet att 

infiltrera dagvatten från hårdgjorda ytor. 

 

Järnvägar i området kan även de medföra en risk för farligt godsolyckor. Om banvallens bärighet skulle 

försämras på grund av erosion till följd av dålig skött dränering, diken eller trummor skulle en olycka kunna 

vara framme. Ämnen från farligt gods skulle då kunna spridas till marken och vidare till den 

grundvattenförande geotopen eller till ytvattnet. Det troligaste fallet till förorening är dock om järnvägen 

som är riksintresse skulle byggas. Då järnvägen i så fall kommer gå genom vattenskyddsområdet innebär 

först byggskedet en risk för kontaminering av ytvattnet och sedan driftskedet en risk för olyckor. Det är dock 

mer troligt att påverkan skulle fås från byggskedet. Blir fallet att järnvägen byggs genom området bör 
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försiktighetsåtgärder vidtas vid byggandet, och utformningen bli sådan att risk för spridning av skadliga 

ämnen till vattnet minimeras. Risken för en olycka är inte överhängande men en beredskapsplan bör finnas 

för att minimera de negativa effekterna av en olycka. 

 

Vad gäller båt och skotertrafik bedöms den största faran vara om en skoter skulle gå igenom isen i närhet av 

infiltrationsområdet vid de överdämda öarna i Wifstas vattenskyddsområde. Då finns risk att fordonets 

petroleumprodukter infiltrerar i åsen. Detsamma gäller om utsläpp från en båt skulle ske. Båda dessa 

scenarior skulle gå att undvika genom att reglera skoter- och båttrafiken inom områdena, detsamma gäller 

för vattenskyddsområdena utefter Ljungan. Där det kan misstänkas att mest båttrafik förekommer i Ljungan 

är sjön Marmen. Den trafiken hindras av Viforsens kraftdamm från att förflytta sig nedströms mot de 

känsligare områdena i närhet av infiltrationsområdet, samt av Matfors kraftverk uppströms. Det betyder att 

om en förorening skulle ske är det troligt att en utspädning hinner ske så att vattenkvalitén inte påverkas 

nämnvärt. 

 

Av de riksintressen som finns inom området är det bara riksintresset för väg och järnväg vilka nämns 

tidigare i diskussionen, som har motstående intressen till den eventuella riksintresseklassningen. De övriga 

vilka är bland annat riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård med för inga hot mot 

vattenkvalitén. Det man kan fråga sig är om den planerade järnvägen vilken går igenom Wifstas 

vattenskyddsområde skulle få byggas i fall att förslaget om riksintresset för vattenförsörjning skulle antas. 

Denna fundering baseras på att MB 3 kap 10§ säger att ett riksintresse vilket främjar en långsiktig 

hushållning med vatten ges företräde mot andra riksintressen. 

 

Inom och kring vattenskyddsområdena finns förorenade områden. På vissa av dessa områden förekommer 

det i dagsläget verksamhet vilken har en förorenande effekt på marken medan andra är förorenade till följd 

av aktiviteter förr. Då det gäller förorenad mark kan de skadliga ämnena ta sig genom jordprofilen ner till 

grundvattnet om det är beläget på eller i direkt närhet till en grundvattenförande geotop. De kan även urlakas 

till ytvattnet vid nederbörd om det är beläget i närhet till ett vattendrag. Vid erosion, ras eller skred kan 

föroreningen antingen bli mer lättillgängligt då skyddande jordlager försvinner eller följa med de raserande 

massorna ut i vattnet. Det är svårt att bedöma efter markeringar i web-GIS precis vart ett förorenat område är 

beläget, det kan uppta större yta än punkten som visas och det är även okänt vilken del av området som är 

förorenat. Vid plantskolan på Timrås industriområde har det skett ras mot älven, det är ett sådant exempel då 

man skulle behövt mer ingående fakta om utbredning och position av föroreningen för att ge en kvalificerad 

bedömning av risken för vidare förorening av ytvattnet vid ett ras. Då är det mer intressant vilka förorenade 

områden som eventuellt kan översvämmas då detta täcker en större yta. Det kan i det fallet också vara 

missvisat i web-GIS. Det beskrivs i rapporten ”Potentiellt förorenade områden i Ljungans avrinningsområde 

i Västernorrlands län” att Matfors träsliperi och pappersbruk översvämmades vid översvämningarna 2000 

och 2001 (Engberg, E., 2010). Enligt länsstyrelsen i Västernorrlands web-GIS hamnar punkten för det 

förorenade området över vattenytan vid högsta flöde, vilket betyder att det inte borde översvämmas. De 

förorenade områden som jag bedömt löper risk att översvämmas är de enligt punkt 4.6 i resultatet. Ämnen 

som kan läcka ut från dessa är av olika slag beroende på vilken typ av verksamhet som finns/funnits på 

platsen. Vidare studier behövs för att kunna bedöma vilka egenskaper de olika områdenas föroreningar har 

och hur benägna de är att spridas till vattnet. 

 

Den miljöfarliga verksamhet som bedöms medföra störst kontinuerlig risk för vattenkvalitén är de 

reningsverk som finns utefter älvarna. De kan vid överbelastning från exempelvis nederbörd brädda vattnet 

orenat till recipient både från bräddpunker på ledningsnätet och från reningsverket, vilket medför en risk för 

kontaminering av ytvattnet. Om reningsverken översvämmas, vilket samtliga reningsverk inom och i närhet 

till vattenskydsområdena löper risk för, kan de slås ut och brädda allt inkommande vatten orenat till 

recipienten. Enskilda avlopp liksom reningsverken kan påverka vattenkvalitén genom tillskott av 

näringsämnen samt bakterier, virus och protozoer. Det är viktigt att de enskilda avloppen vilka ligger på åsen 

i Matfors och Grönsta regelbundet inventeras så den negativa påverkan på grund- eller ytvattnet minimeras. 

Vidare forskning vilken skulle vara intressant är hur läkemedelsindustrin, vilken är kopplad till 

Bällstaverket, påverkar dricksvattnet.   Då de vanliga reningsstegen i ett reningsverk inte klarar att bryta ned 

läkemedelsrester och kemiska föreningar antas dessa komma ut i recipienten i samma form som de kom in i 

reningsverket. Det är oroväckande att bräddning skett från reningsverket till följd av överbelastning från 

läkemedelsindustrin, vilken är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.  
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Materialtäkter är en annan miljöfarlig verksamhet vilken kan ändra grundvattenbildningen och 

grundvattenkemin. Wifstas två täkter är båda i bruk, bergtäkten bedöms inte innebära samma risk för 

grundvattnet som grustäkten, vilken är mer permeabel. En sänkning av grundvattenytan kan ibland ske vid 

brytning i bergtäkter (Vattenmyndigheten Bottenviken). Husbehovstäkten inom Wifstas vattenskyddsområde 

är svår att bedöma ur en föroreningssynpunkt. Det skulle behövas undersökas hur det ser ut i denna täkt, 

men ifall grundvattenytan sänks kan det medföra en försurning av vattnet till följd av sulfider som oxiderar. 

Inom Matfors vattenskydds område finns fyra täkter i drift av vilka en är belägen vid åsens kärna, med ett 

djup på minst 7 m till grundvattenytan år 2000. De täkter som är mer oroväckande ur föroreningssynpunkt är 

de två avslutade grustäkter som är belägna på åsen men med endast 1 m ner till grundvattnet. De är också 

belägna på ett kortare avstånd till vattentäkten. Dessutom finns 5 st. husbehovstäkter på åsen inom primär 

skyddszon samt två inom tertiär skyddszon. De täkter vilka är belägna på åsen är de som bedöms kunna 

påverka dricksvattnet mest. Till denna rapport har inte undersökts om bom till täkterna eller förbud mot 

exempelvis hagelskytte råder, men detta bör finnas för att hindra spridning av föroreningar vilka skulle 

kunna transporteras genom markprofilen till grundvattnet relativt enkelt. Uppströms Grönstas brunnsområde 

finns en större husbehovstäkt med okänd status. Då den är belägen nära brunnsområdet finns en risk för att 

en förorening i täkten skulle kunna påverka vattenkvalitén. Den är dock den enda materialtäkt som påträffats 

i undersökningen, vilken ligger inom Grönstas vattenskyddsområde. Den naturgrustäkt som är under 

efterbehandling belägen inom Nolbys primära skyddszon ligger delvis på nära avstånd till brunnsområdet på 

åsen samt upptar den en stor yta. Efterbehandlingen bör genomföras så risken för kontaminering av 

grundvattnet minimeras. Förbud bör råda mot aktiviteter med möjlig förorenande inverkan. Det har inte i 

denna rapport undersökts om någon påverkan funnits på vattenkvalitén från verksamhet i täkten, detta skulle 

vara värt att studera vidare. Det finns ytterligare två grustäkter inom vattenskyddsområdet vilka inte längre 

är i bruk. Ingen vidare täktverksamhet bör få tillstånd inom vattenskyddsområdena för att säkra den goda 

tillgången på vatten av god kvalitet. Ytterligare forskning inriktat på materialtäkter i vattenskyddsområdena 

och deras inverkan på dricksvattnet i området behövs. 

 

De resterande tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter vilka nämns i 4.1, och de eventuella miljöfarliga 

verksamheter i punkt 4.4.7, bedöms inte ha någon större påverkan på vattenkvalitén så länge en olycka inte 

inträffar. Bensinstationerna utefter Ljungan är belägna på så långt avstånd från älven och 

vattenskyddsområdena att risken bedöms som liten att de skulle påverka vattenkvalitén. Tanka vilken ligger 

på gränsen till Wifstas vattenskyddsområdes tertiära skyddszon innebär en risk för kontaminering. Då den 

ligger vid utkanten av området på långt avstånd till Indalsälven ger det en längre reaktionstid för 

räddningstjänst att ta hand om föroreningen innan den når vattnet. 

 

5.2 Risk för olyckor 

 

Risk för negativ effekt på dricksvattnet vid olyckor, är störst i samband med petroleumprodukter. Som 

nämnts tidigare är farligt godsolyckor en fara. En annan källa till petroleumprodukter är kraftdammarnas 

oljor. De oljor som används i kraftverken med närhet till, eller i vattenskyddsområdena, är främst en 

mineralolja följd av användningen av en fettsyraester. Båda oljorna flyter på ytan och har låg vattenlöslighet. 

Om ett utsläpp sker i Ljungan är risken större för en negativ effekt, då oljan om den läckt ut till älven kan 

blandas ut i vattnet vid passage av ett nedströms kraftverk. Ljungan har även ett snabbare flöde än 

Indalsälven vilket innebär kortare tid för räddningstjänst eller MittSverige Vatten att agera (Bergmark, M., 

muntligt 2013).  Om en förorening skett i Ljungan ger däremot utblandningen till följd av flödet en 

utspädande effekt. I Indalsälven där närmsta kraftverk ligger långt uppströms vattenskyddsområdet ger det 

långsammare flödet istället en större möjlighet för vissa föroreningen att sedimentera och framför allt mer 

tid att agera vid ett utsläpp (Bergmark, M., muntligt 2013).  Mineraloljan vilken var vanligast 

förekommande i kraftverken har lång nedbrytningstid i naturen, om oljan skulle nå infiltrationsområdet och 

infiltrera i åsen skulle den kunna påverka dricksvattnet negativt långt framöver. Om fettsyraestern istället är 

den som läcker ut har den en nedbrytbarhet där 60 % brutits ned efter 28 dagar (Frågor och svar). Det 

betyder att skadan på dricksvattnet inte skulle bli bestående i samma utsträckning som för den mineraliska 

oljan. Det skulle därför vara önskvärt ur vattenförsörjningssynpunkt att all olja byts ut till en sort som lättare 

bryts ned. Det kan däremot ses som positivt att de båda oljorna har låg vattenlöslighet och därmed flyter på 

ytan vilket gör att de blir lättare att sanera för räddningstjänsten. Vid Skallböle kraftverk byttes mineraloljan 

ut mot en mindre mängd fettyraester i samband med ombyggnation till högtrycksystem (Braxenholm, 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenviken/beslut-fp/miljoproblem/Pages/fysiska_forandringar.aspx
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muntligt 2013). Är det fallet, att oljan byts ut till en lättare nedbrytbar av mindre mängd vid renovering och 

ombyggnation, kan väntas att risken från kraftdammar kan komma att minska i framtiden.  

 

Den andra risken med kraftdammar är dammbrott. Det scenario vilket skulle ha störst negativ effekt för 

Sundsvalls och Timrås vattenförsörjning är om Bergeforsens kraftdamm skulle brista. Då vattenytan höjts 

med 20 m till följd av dammens byggnad skulle ett dammbrott innebära en sänkning av vattenytan i 

älvsträckan för vattenskyddsområdet med 20 m. Denna sänkning skulle innebära en torrläggning av 

infiltrationsområdet till åsen med en drastisk minskning av dricksvatten som följd. Risk finns även för 

dammbrott uppströms vattentäkten men hur det skulle påverka vattennivån och kringliggande områden är i 

Indalsälven svårt att säga. Dammbrott-skiktet i web-GIS viket är beräknat som en dominoeffekt av att 

samtliga dammar i älven brister, vilket blir missvisande för Wifstas vattentäkt. Dammbrott nedströms i 

Bergeforsen sänker vattenytan, men det kan antas att ett dammbrott ovan vattenskyddsområdet istället skulle 

höja vattenytan förutsatt att inte Bergeforsen brister som en följdreaktion till den ökade vattenmängden. Det 

finns fler kraftdammar inom och i närhet till vattenskyddsområdena efter Ljungan. Ett dammbrott skulle inte 

medföra samma negativa effekt som i Indalsälven ur vattenförsörjningssynpunkt, men det kan ställa till med 

förstörelse då vattenflödet ökar och drar med sig material. Erosion av strandkanter kan öka och leda till ras. I 

det fall att fler dammbrott sker som en följdeffekt kan förstörelsen bli stor. Miljöfarliga verksamheter vilka 

löper risk vid högsta flöde att översvämmas skulle möjligtvis även kunna rasera och slitas med av strömmen. 

Vid översvämningarna i Ljungan år 2000 fick ett hus brännas ned då det riskerade att rasera. Följdreaktionen 

var att huset då kunde sätta igen en bro,  och älven sen ta en annan väg (Rosen, B., m.fl.). Liknande scenarier 

skulle kunna inträffa vid översvämning till följd av dammbrott. 

 

Alby, en Sevesoanläggning av högre klass, vilken ligger på långt avstånd till vattenskyddsområdena, men är 

så förorenat att dricksvattenkvalitén kan påverkas i fall en olycka eller översvämning skulle inträffa där 

föroreningarna kan läcka ut till Ljungan. Risken är stor för kontamination av dricksvatten om en olycka 

inträffar, däremot anses risken för en olycka mindre än risken från olyckor med petroleumprodukter inom 

vattenskyddsområden, då verksamheten ligger på land och enligt web-GIS saknar risk att översvämmas. 

 

5.3 Klimatets påverkan 

 

Klimatet förväntas bli varmare i framtiden med ökad nederbörd under höst och vinter. Den ändrade 

vattenföringen kan innebära en ändring av vattnets egenskaper med eventuell justering vid vattenverk som 

följd (Bergmark, M., muntligt 2013). Vattnet i Wifstas vattenskyddsområde har redan fått ändrade 

egenskaper till följd av klimatförändringarna. En liknande undersökning som den som gjorts av vatten i 

Wifsta behövs för Ljungan, för att kunna göra en bedömning angående vattnets egenskaper till följd av 

klimatförändringar.  

 

Då den ändrade vattenföringen förväntas bli jämnare under året innebär det en mindre påfrestning på 

strandkanter till följd av det jämnare flödet. Risken för erosion förväntas då minska och då minskar även 

risken för alla följdeffekter till erosion såsom ras och underminering av infrastruktur. 

 

Vilken påverkan kan det ändrade klimatet ha på skogsbruket och jordbruket? Då södra Sverige förväntas bli 

varmare och torrare skulle det kunna innebära att Västernorrland med sitt varmare och fuktigare klimat 

kommer att passa bättre för jordbruk. Ett utökat jordbruk med ändring av grödor skulle kunna innebära mer 

påfrestning från näringsämnen och bekämpningsmedel ifall de börjar användas i större utsträckning än i 

dagsläget.  

 

Då södra Sverige förväntas bli varmare och torrare kan man spekulera om Västernorrland kommer bli 

attraktivare som boplats i framtiden, med dess goda tillgång på dricksvatten. Detsamma kan man fråga sig 

angående Sydeuropér, som även de tyder på att få ett klimat med värmeböljor och vattenbrist. Den norra och 

centrala delen av den Europeiska kontinenten förväntas också få varmare klimat, men även fler 

översvämningar. Kommer detta ändrade klimat leda till klimatflyktingar? Det är inte ett uttryck som hörs till 

vardags men människor har redan börjat flytta på sig till följd av naturkatastrofer såsom översvämningar och 

torka (Pierce, F., 2011) Vattenuttaget skulle i så fall kunna öka ur vattentäkterna då efterfrågan ökar. 

Utbyggnad till damminfiltration är kostsamt, men i och med klimatförändringen skulle en utbyggnad i 
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framtiden kunna bli lönsamt. Även om klimatflyktingarna inte hittar till Västernorrland skulle vatten kunna 

exporteras till behövande. 

 
5.4 Analys av Metod 
 
Användningen av länsstyrelsen i Västernorrlands web-GIS gav en bra uppfattning om 
verksamheter och markanvändning i vattenskyddsområdena. Det är dock enbart en översiktlig 
analys av området. Det fakta som erhållits ändras också över tid allt eftersom fler potentiellt 
förorenade områden identifieras, markanvändningen ändras, miljöfarliga verksamheter ges 
tillstånd eller upphör. Det är helt enkelt en nuläges rapport över användning av området som fås 
från web-GIS. Det hade även varit intressant att ha större tillgång till kommunernas information 
om C-verksamheter i områdena, exempelvis genom miljöreda. Viss verksamhet såsom reningsverk 
och husbehovstäkter togs med i undersökningen men en risk finns att någon C-verksamhet som är 
relevant ur vattenförsörjningssynpunkt inte uppmärksammats.  
 

6. Slutsats 
 
Områdesanalysen visar att det förekommer aktivitet av olika slag inom områdena vilka kan ha en 
negativ inverkan på dricksvattenkvalitén. Följande punkter ger svar åt frågeställningen i punkt 1.1: 
 

 Miljöfarlig verksamhet förekommer i form av bland annat materialtäkter, vilka kan bidra 
till spridning av förorenande ämnen till dricksvattnet samt reningsverk, vilka kan brädda 
orenat avloppsvatten och då kontaminera dricksvattnet. 

 Förorenade områden finns och kan diffust läcka föroreningar till vattendragen samt till 
grundvattnet.  

 Markanvändning såsom jordbruk och skogsbruk förekommer och kan påverka 
vattenkvalitén olika mycket beroende på utformning, hur de brukas, strandzoner, 
användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel samt jordmånens sammansättning. 
Även mark som består av industriområden och bebyggelse kan påverka genom förorenat 
dagvatten. 

 Klimatförändringen förutspås påverka genom ett varmare klimat med ökad nederbörd 
vilket ger ett jämnare flöde i älvarna över året, samt en fortsatt god tillgång på dricksvatten. 

 Det förekommer andra riksintressen inom vattenskyddsområdena, men endast två är 
motstående till vattenskyddsområdenas eventuella riksintresseklassning, den planerade 
järnvägen i Wifstas vattenskyddsområde och E4 som i dagsläget byggs i Nolbys 
vattenskyddsområde. 

 Förutsättningar för erosion finns längs med större delarna av älvarna vilket medför risk för 
ras och skred. Exempelvis spridning av föroreningar kan öka från förorenade områden till 
följd av ras. 

 Det finns vägar vilka medför en större risk än andra, exempelvis kävstabron vilken är 
rekomenderad väg för farligt gods och E14 i Matfors vilken är belägen i direkt närhet till 
åsen där god permeabilitet finns. Skotertrafik vid infiltrationsområdet i Wifsta kan medföra 
en risk. Angående järnvägar så är det främst den planerade i Wifsta som skulle kunna 
medföra en risk. 

 Avloppsvatten hanteras främst i reningsverk men även enskilda avlopp förekommer. En 
dagvattendamm finns vid Wifsta industriområde. 

 Motstående intressen finns i all form av markanvändning och verksamhet inom 
vattenskyddsområdena vilken kan ändra vattnets egenskaper och sprida föroreningar, se 
tidigare punkter. 

Studier har gjorts angående hur Wifstas vattentäkt kan tänkas påverkas av klimatförändringen i 
framtiden, potentiellt förorenade områden i Ljungans avrinningsområde och miljöeffekter av 
turbinoljeläckage i Indalsälven. Vidare studier behövs bland annat angående potentiellt förorenade 
områden längs Indalsälven, en undersökning av täkternas status och möjliga påverkan på 
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dricksvattnet i vattenskyddsområdena samt skogsbrukets utformning och skötsel i inom 
vattenskyddsområdena.  
 
För att säkerställa en fortsatt god vattenkvalité skulle till exempel de täkter som ligger i direkt 
anslutning till grusåsen kunna förses med bommar samt förbud mot skytte, motortrafik och 
otillåten tippning. Prover skulle kunna tas på utgående vatten vid Bällstaverket för att bedömma 
vilken påverkan läkemedelsindustrin medför. Om det sedan krävs skulle ett kolfilter kunna 
installeras för att minska mängden läkemedel i utgående vatten. En inventrering av enskilda 
avlopp bör göras för att bedöma deras påverkan. Skotertrafik bör förbjudas på de delar av de båda 
älvarna där störst risk för förorening råder.  
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